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Inledning 
 

En av grundförutsättningarna inom svensk arbetsrätt är arbetsgivarens rätt att leda och 

fördela arbetet (alternativt kallat för arbetsledningsrätten). Som motpol till detta står 

föreningsrätten, det vill säga arbetstagarnas fria rätt att organisera sig i fackförbund. Den 

motsättning som råder mellan dessa två, definierar maktbalansen på såväl 

arbetsmarknaden i stort som på den enskilda arbetsplatsen. Genom att kontinuerliga 

förhandlingar sker mellan arbetsmarknadsparterna, samt att dessa succesivt arbetar fram 

kollektivavtal och dessa sedan upprätthålls av parterna själva, så är avsikten att denna 

maktbalans ska hållas stabil för att lugn ska råda på arbetsmarknaden. Även lagstiftaren 

deltar i dessa lugnande åtgärder, med olika former av utfyllande eller tvingande 

arbetsrättslig lagstiftning, generellt för de områden som inte täcks av kollektivavtal. 

Vad händer egentligen när maktbalansen kränger på grund av att tekniska framsteg 

förändrar arbetsmiljön drastiskt för såväl arbetsgivare som för den enskilda 

arbetstagaren? En sådan teknisk framfart på arbetsplatser runtom i landet, går bland annat 

att studera när det kommer till utvecklingen av övervakningsteknik. Tidigare har 

övervakningsteknik varit dyr, skrymmande, svårhanterad samt att själva 

övervakningsutrustningen hållit en skiftande kvalité. Det har även varit förhållandevis 

enkelt att kontrollera spridningen och användandet av insamlat material. Numer har 

tekniska landvinningar dock gjort det möjligt för i stort sett alla och envar att införskaffa 

och använda sig av övervakningsteknik, samt att enkelt sprida insamlat material. Den nya 

tekniken gynnar arbetsgivaren, som nu har större och bättre möjligheter att övervaka 

arbetsplatser.  

Jag kommer i denna uppsats att gå igenom relevant arbetsrättslig- och 

integritetsskyddslagstiftning samt gå igenom relevant praxis för att få en bild av hur 

rättsläget ser ut avseende integritetsskyddet för arbetstagare. Vidare kommer jag 

analysera om integritetsskyddet för arbetstagare är adekvat och föra en de lege ferenda-

diskussion.  
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Syfte och avgränsning 
 

Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka och analysera rättsläget för övervakning 

av arbetstagare med hjälp av olika tekniska hjälpmedel. Skälet till detta är att tekniken 

blir alltmer avancerad och även föremål som inte har till syfte att primärt övervaka, kan i 

dagens samhälle användas till olika former av övervakning. För att ta ett exempel från 

verkligheten, så satt jag med under en förhandling i arbetsdomstolen under hösten 2014. 

Förhandlingen rörde en situation där ett antal arbetstagare hade utrustats med surfplattor. 

Dessa surfplattor var utrustade med en spårningsfunktion, genom att plattorna skickade 

positionsuppgifter till en server. Ändamålet med spårningsfunktionen var att företaget 

skulle ha en möjlighet till att kunna spåra surfplattorna i händelse av stöld. Frågan i målet 

rörde dock om även arbetsgivaren i fallet hade tillgång till dessa uppgifter och huruvida 

en sådan form av övervakning av arbetstagarna var förenlig med det aktuella 

kollektivavtalet. Målet avgjordes inte på grund av att en jävsproblematik uppstått inom 

domstolen, varpå förhandlingen behövde tas om. Parterna hann förlikas innan detta 

gjordes.1 

I kölvattnet av ett sådant scenario som det uppräknade, eller i de andra fall där teknik 

används i ett direkt eller indirekt övervakande syfte, uppstår ett antal frågor; Vad styr 

egentligen vilka uppgifter som samlas in och hur dessa insamlade uppgifter får användas? 

Finns det några spärrar? Och vilka spärrar skulle behövas? Vilket organ har det yttersta 

ansvaret för att dessa presumtiva spärrar följs? Vilken roll spelar fackförbunden i 

övervakningen av arbetstagare och hur sköts eventuella tvister angående övervakning 

mellan fackförbund och arbetsgivare? Vilken praxis finns och är praxis i tiden med den 

tekniska utvecklingen? Har lagstiftningen och kollektivavtal följt den tekniska 

utvecklingen, eller behöver dessa förändras?  

Det finns flera viktiga skillnader mellan en övervakning som sker med hjälp av teknik, 

jämfört med andra ingrepp i den enskilde arbetstagarens personliga integritet. En skillnad 

mot exempelvis att drogtester tas på arbetsplatsen, är att övervakning med tekniska 

hjälpmedel sker i realtid eller mycket nära realtid. Den övervakning som sker, sker också 

kontinuerligt under en längre tid, rentav under hela tiden den tekniska utrustningen är 

påslagen. Detta kan därmed innebära att ett stort integritetsintrång sker hos den enskilde 

                                                           
1 Örnerborg. E, Hon stoppade jäv i AD, Lag och avtal nummer 4, 2016. 



8 
 

arbetstagaren. Ytterligare problem med denna form av kontinuerlig övervakning är, att en 

stor mängd uppgifter samlas in, utöver de uppgifter som krävs för att tillgodose det 

ändamål som kan ha legat till grund för övervakningen. Vid andra former av ingrepp i 

den personliga integriteten hos arbetstagare, för att återigen använda exemplet med 

drogtester, har uppgiftsinsamlingen vid ett drogtest än så länge haft ett syfte (att 

kontrollera att arbetstagaren inte är drogpåverkad under arbetstid) och det insamlade 

materialet kan t. ex inte vidare användas för andra ändamål som att kontrollera 

arbetstagarens allmänna hälsotillstånd.  

Sammantaget är risken med en mer kontinuerlig övervakning med hjälp av kameror, 

positioneringssystem (GPS) och dylikt, att dessa kan vara mycket integritetsingripande 

gentemot den enskilde arbetstagaren eller arbetstagarna. Syftet med uppsatsen är därför 

att studera realtidsövervakning eller övervakning som sker så gott som i realtid med hjälp 

av tekniska hjälpmedel. Av det här skälet kommer därför uppsatsen att begränsas till att 

enbart omfatta sådana former utav integritetsingrepp på den enskilde arbetstagaren, detta 

betyder att övriga ingrepp i arbetstagares personliga integritet som exempelvis drogtester 

inte kommer att studeras närmare.  

Uppsatsen berör vidare enbart övervakning av arbetstagare och integritetsskyddet på den 

svenska arbetsmarknaden. Vad som gäller enligt andra rättsordningar har därför lämnats 

därhän.   

Metod 
 

För att uppnå uppsatsens syfte har jag använt mig av den traditionella juridiska metoden, 

som innebär att jag har brukat ett rättsdogmatiskt arbetssätt. Detta betyder att jag har 

använt mig av tillgängliga och relevanta rättskällor för att identifiera och analysera 

juridiska problem inom området.2 Detta har skett genom inläsning av tillämplig 

lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin inom rättsområdet.   

Jag har valt att granska ett urval av Datainspektionens tillsynsbeslut som har fattats mellan 

åren 2006–2016. Datainspektionen är den myndighet som har hand om hanteringen av 

personuppgifter enligt PuL och myndigheten har därför hand om all typ av övervakning 

där personuppgifter samlas in. Undersökningen av dessa avgöranden har gjorts i syfte att 

                                                           
2 Lehrberg. B, Praktisk juridisk metod, 8:e uppl., s. 167–168 och Strömholm. S, Rätt, rättskällor och 
rättstillämpning. En bok i allmän rättslära, 4:e uppl., s. 322.  
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studera i vilken omfattning, samt på vilket sätt, arbetsgivare använder sig av sådan ny 

teknik på arbetsplatsen som kan användas för övervakning. Undersökningen har varit av 

kvalitativ art där jag har gått igenom Datainspektionens tillsynsbeslut som berör mitt 

ämnesområde under den valda tidsperioden enligt vissa parametrar, för att sedan välja ut 

vissa beslut som är av intresse för min frågeställning och refererat dessa. Att eventuellt 

material av äldre datum än från år 2006 har bortsetts från, beror på att material 

dessförinnan generellt inte berör den typ av modern och billig övervakningsteknik, som 

uppsatsen har i syfte att undersöka. Jag har även ansett att den valda tidsperioden är 

tillräckligt omfattande för att uppfylla undersökningens syfte. Därför kommer 

tillsynsbeslut före 2006 inte tas upp. 

Genom dessa olika tillvägagångssätt är min avsikt att tolka det nuvarande rättsläget. 

Resultatet som framgår av denna tolkning har jag för avsikt att använda för att 

argumentera för olika förändrings- och lösningsförslag de lege ferenda, brukbara vid 

såväl lagstiftning som vid kollektivavtalsrörelser och arbetsplatstvister. 

Lösningsförslagen kommer att vara riktade mot lagstiftaren och/eller branschaktörer. 

Disposition  
 

Avsnitten i uppsatsen är tematiskt indelade. Uppsatsen inleds med en introduktion till 

ämnet arbetsrätt och särskilt om arbetsledningsrättens bakgrund. Avsnittet behandlar 

också den svenska arbetsrättens karakteristik och arbetstagarrepresentanternas 

förhandlande roll – hur de fungerar och vad de används till. Avsnittet behandlar även 

AD:s praxis avseende integritetsingrepp mot arbetstagare, arbetstagares lojalitetsplikt 

samt arbetstagares integritetsskydd i svensk rätt. Nästföljande avsnitt är en fördjupning i 

europeisk och svensk reglering som berör och skyddar arbetstagares integritet – däribland 

EKMR, svensk grundlag och implementeringen av Dataskyddsdirektivet i svensk rätt 

genom PuL. Även KÖL behandlas, då den övervakning av arbetstagare som sker, ofta 

sker med hjälp av kameror. Den under år 2018 ikraftträdande Dataskyddsförordningen 

behandlas också. Det efterföljande avsnittet presenterar ett refererat urval av 

Datainspektionens tillsynsbeslut och hur dessa beslut förhåller sig till de frågeställningar 

som uppsatsen inleds med. Det näst sista avsnittet sammanfattar uppsatsen och diskuterar 

de kommande förändringar som kommer uppstå för relationen mellan arbetsgivare och 

arbetstagare avseende övervakning, i samband med att den nya Dataskyddsförordningen 

träder i kraft samt de tidigare lösningsförslag som de olika utredningarna av arbetstagares 
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personliga integritet har lagt. I det avslutande avsnittet presenteras mina egna slutsatser 

om möjliga förändringar på nationell nivå ur ett de lege ferenda perspektiv. 

Arbetsrätt 
 

Inledning  
 

Övervakning av arbetstagare är vare sig helt förbjudet i lag eller totalt oreglerat i Sverige 

utan restriktioner för övervakning finns i flera lagar. Eftersom uppsatsen rör övervakning 

av arbetstagare, faller det sig naturligt att starta i den svenska arbetsrätten, då villkoren 

för arbetet regleras inom arbetsrätten. Därför kommer följande avsnitt att ge en kortfattad 

historisk översikt samt redogöra för några grundläggande element inom svensk arbetsrätt. 

Skälet till att bereda plats inom uppsatsen för en historisk tillbakablick, beror på att utan 

en illustration av bakgrunden till det nuvarande rättsläget, blir det nuvarande rättslägets 

avvägningar (åtminstone inom arbetsrätten) svåra att förstå.  

Arbetsrättens utveckling i Sverige – några nedslag 
 

Vad som kom att bli den arbetsrätt vi känner idag, tog sitt avstamp i och med 

industrialismen och därpå efterföljande utveckling av fackföreningsrörelserna i Sverige. 

Denna utveckling börjar under 1800-talets andra hälft och pågår vidare in på 1900-talet. 

Självfallet fanns det redan före industrialismens genombrott en slags ”arbetsrätt” som 

reglerade de människor som på något sätt var i tjänst hos någon annan. Dessa äldre 

regelverk är emellertid inte relevanta för uppsatsen, om än intressanta i sig som en 

spegling av en annan tids syn på arbete.3 

Den moderna arbetsrätten började ta form år 1906 när Svenska Arbetsgivareföreningen 

(SAF, föregångare till Svenskt Näringsliv) och Landsorganisationen (LO) kom överens 

om en kompromisslösning för att undvika konflikter på arbetsmarknaden. 

Decemberkompromissen, som överenskommelsen kom att kallas, innebar att 

arbetsgivarna tillerkändes rätten att leda arbetet mot att desamma respekterade 

föreningsrätten (det vill säga rätten till att vara organiserad i ett fackförbund) för sina 

                                                           
3 För en inblick i denna arbetsrättsliga ”förhistoria” se Sigeman. T, Facklig arbetsrätt, s. 22 f och Hansson. 
M, Kollektivavtalsrätten, s. 35 f. 
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arbetstagare. Enligt decemberkompromissen stod det även arbetsgivaren fritt att anställa 

och avskeda sina arbetstagare, oavsett om arbetstagaren var organiserad eller inte.4  

Den 1 januari 1929 bildades Arbetsdomstolen, efter att riksdagen år 1928 hade inrättat en 

ny kollektivavtalsrättslig lagstiftning.5 AD:s roll var att domstolen vid en tvist om 

innehållet i ett kollektivavtal skulle tolka det eller de aktuella kollektivavtalen. Domstolen 

kom mycket snart att göra ett stort avtryck i svensk arbetsrätt. Ett mycket välkänt 

avgörande är AD 1929 nr 296. Omständigheterna i fallet var att det på en arbetsplats ägde 

rum en rad ombyggnationer, varpå den ordinarie personalen togs i anspråk för detta 

arbete. Personalen och facket menade i domstolen att det som arbetsgivaren kallade 

reparationsarbeten, i själva verket var av så pass omfattande slag, att det handlade om 

byggnadsindustriellt arbete. Sådant arbete skulle därför inte omfattas av kollektivavtalet 

enligt den aktuella fackföreningen. Lönen skulle därför vara en annan än den 

kollektivavtalsstadgade. Domstolen resonerade emellertid som så att den enskilde 

arbetstagaren var skyldig att ”… utföra allt sådant arbete för arbetsgivarens räkning som 

står i naturligt samband med dennes verksamhet och som kan anses falla inom arbetarens 

allmänna yrkeskvalifikationer.” Genom denna dom befästes arbetsgivarens rätt att leda 

och fördela arbetet i praxis. 

Den moderna svenska arbetsrätten tar slutligen sin nutida form i Saltsjöbadsavtalet 1938. 

Saltsjöbadsavtalet tecknades mellan LO och  SAF. Arbetsmarknadens spelregler var då 

för första gång nedtecknade i en samförståndslösning som hade åstadkommits utav båda 

sidorna av arbetsmarknadens parter.7 En central ingrediens för avtalet är maktbalans. Med 

utgångspunkt i denna maktbalans följer olika kompromiss- och samförståndslösningar för 

tvister och annat på arbetsmarknaden. Den viktigaste delen av Saltsjöbadsavtalet ställer 

upp spelreglerna för arbetsmarknadens parter inom fyra områden; lösning av tvistefrågor, 

uppsägning av arbetare, ekonomiska stridsåtgärder samt samhällsfarliga konflikter.8  

Denna kortfattade historiska överblick har tjänat som en bakgrund till nästkommande 

avsnitt; svensk arbetsrätts karakteristik.  

                                                           
4 Sigeman. T och Schmid. F, Facklig arbetsrätt s. 23 och Hansson. M, Kollektivavtalsrätten, s. 37. 
5 http://www.arbetsdomstolen.se/pages/page.asp?lngID=8, hämtad 16 augusti 2016. 
6 29/29-principen, se t. ex. Källström, K., och Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 3:e upplagen, s. 65. 
7 Decemberkompromissen var baserad på 32 § i SAF:s stadgar, därav att kompromissen även är känd 
som 32 § rättigheterna. 
8 http://www.lo.se/start/solidarisk_lonepolitik/svenska_modellen/huvudavtalet,  hämtad 21 mars 2016. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Saltsj%C3%B6badsavtalet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Landsorganisationen_i_Sverige
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Arbetsgivarf%C3%B6reningen
http://www.arbetsdomstolen.se/pages/page.asp?lngID=8
http://www.lo.se/start/solidarisk_lonepolitik/svenska_modellen/huvudavtalet
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Karakteristik för svensk arbetsrätt  
 

Den svenska arbetsmarknaden9 är internationellt sett särpräglad till sin utformning och 

kännetecknas av en hög organisationsgrad bland både arbetstagare och arbetsgivare.10 Ett 

av särdragen är att arbetsgivar- och arbetstagarparterna11 i mångt och mycket är 

självbestämmande och främst förhandlar med varandra i tviste- och avtalsfrågor. Stora 

delar av den svenska arbetsrättsliga lagstiftningen är därför semidispositiv.12 Detta 

betyder att lagstiftningen gäller, så länge inte något annat står avtalat i ett kollektivavtal. 

Inom svensk arbetsrätt reglerar således arbetsmarknadens parter själva sina förehavanden, 

genom att parterna genom förhandling träffar samförståndslösningar sinsemellan i 

kollektivavtal. Att arbetsmarknaden regleras genom kollektivavtal är det som skiljer 

svensk arbetsrätt från många andra länders arbetsrätt. Kollektivavtalen ersätter här annan 

reglering av arbetsmarknaden, oftast i form av den arbetslagstiftning som finns i många 

andra länder (exempelvis bestämmelser avseende minimilön)13.  

Vad gäller svensk arbetsrätts karaktär i övrigt, så är det värt att påpeka att fram till 1970-

talet var svensk arbetsrätt inte reglerad i lag i den utsträckning som arbetsrätten är idag. 

Arbetsmarknaden styrdes istället av innehållet i kollektivavtalen. På 1970-talet ansågs det 

att detta inte var tillräckligt och lagstiftaren stiftade därför flera lagar till skydd för 

arbetstagare. När lagar som MBL, semesterlag (1977:480), arbetsmiljölag (1977:1160) 

och LAS såg dagens ljus, utökades svensk arbetsrätt med tvingande reglering till 

arbetstagarnas fördel. Här är emellertid viktigt att återigen påpeka att den nämnda 

lagstiftningen visserligen är tvingande i delar och därmed skapar ramar för arbetslivet. 

Likväl är även denna lagstiftning semidispositiv i stora delar. Detta innebär att 

arbetsmarknadens parter kan träffa kollektivavtal som skiljer sig från den arbetsrättsliga 

lagstiftningen (se exempelvis 4 § MBL, 2 § tredje stycket LAS, 3 § arbetstidslagen 

                                                           
9 Det svenska sättet att reglera arbetsmarknaden är känt som den svenska modellen, författarens 
anmärkning.  
10 Adlercreutz. A och Mulder. B. J, Svensk arbetsrätt, s. 34 och Kjellberg. A, Kollektivavtalens 
täckningsgrad samt organisationsgraden hos arbetsgivarförbund och fackförbund, Studies in Social 
Policy, Industrial Relations, Working Life and Mobility. Research Reports; Vol. 2010:1 (2013:1)). 
Department of Sociology, Lund University, 
http://lup.lub.lu.se/search/record/1545448/file/1545800.pdf, hämtad 23 augusti 2016. 
11 Viktigt att veta är att arbetsmarknadens parter är arbetsgivare (ofta representerade av en 
arbetsgivarorganisation) och arbetstagarorganisationer. Till arbetsmarknadens parter hör inte den 
enskilde arbetstagaren. 
12 Uttrycket stammar från Sigeman, T. i Schmidt, F. med flera, Löntagarrätt, reviderad upplaga 1994, s. 
19. och även Adlercreutz, A. och Mulder, B. J. Svensk arbetsrätt, s. 35. 
13 Adlercreutz. A och Mulder B.J, Svensk arbetsrätt, 14:e uppl., s. 35. 

http://lup.lub.lu.se/search/record/1545448/file/1545800.pdf
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(1982:673) och 2 a § andra stycket semesterlagen). Den arbetsrättsliga lagstiftningen går 

däremot inte att avtala bort med personliga avtal.14 

Svensk arbetsmarknad präglas som sagt av en hög organisationsgrad bland både 

arbetstagare och arbetsgivare. Av arbetstagarna på arbetsmarknaden i Sverige var 70 

procent fackligt anslutna 2011–2013 och en har beräknat att 69 procent av arbetstagarna 

är fackligt anslutna 2015. Värt att veta är att anslutningsgraden är lägre bland arbetare än 

bland tjänstemän (tjänstemännens genomsnittliga organisationsgrad är numera med sina 

74 procent, 11 procentenheter högre än arbetarnas 63 procent). Om en använder andelen 

anställda i företag och verksamheter som mått för anslutningsgraden bland arbetsgivare, 

beräknades år 2014 anslutna företag och verksamheter ha en anslutning som omfattade 

89 procent av samtliga anställda.15 

Ett annat karaktärsdrag är kollektivavtalens höga täckningsgrad; En beräkning avseende 

år 2014 visar att 91 procent av löntagarna i åldern 16–64 år omfattades av kollektivavtal.16 

Detta inkluderar även så kallade hängavtal (där en inte fackligt ansluten arbetstagare har 

tecknat avtal med sin arbetsgivare om att denne ska tillämpa villkor i kollektivavtalet för 

branschen på arbetstagaren).  

I jämförelse med andra länder runtom i världen har fackförbunden i Sverige betydligt 

större möjlighet att förhandla kollektivavtalsvillkor med arbetsgivare. Att detta har varit 

och fortfarande är möjligt för fackförbunden, beror mycket på att förbunden har bibehållet 

en hög organisationsgrad och därmed haft en fortsatt dominant ställning på 

arbetsmarknaden. 

Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet - arbetsledningsrätten  
 

I uppsatsen har det ovan tagits upp att arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet 

införlivades och erkändes i decemberkompromissen år 1906, mot att arbetsgivarna i sin 

tur erkände föreningsrätten. Arbetsledningsrätten har sedan fortsatt att utkristalliseras i 

AD:s avgöranden. Domstolen förklarade i flera avgöranden i början av 1930-talet att 

                                                           
14 Se 1 § respektive lag och även Källström. K och Malmström. J, Anställningsförhållandet, 3:e uppl., s. 
165.  
15 Medlingsinstitutet, Avtal och lönebildningen 2015, Medlingsinstitutets årsrapport, s. 42–48, 
http://www.mi.se/files/PDF-er/att_bestalla/arsrapporter/AR15.pdf-, hämtad 31 mars 2016. 
16 Medlingsinstitutet, Avtal och lönebildningen 2015, Medlingsinstitutets årsrapport, s. 42f, 
http://www.mi.se/files/PDF-er/att_bestalla/arsrapporter/AR15.pdf-, hämtad 31 mars 2016. Se även 
Adlercreutz. A och Mulder B.J, Svensk arbetsrätt, 14:e uppl., s. 35. 

http://www.mi.se/files/PDF-er/att_bestalla/arsrapporter/AR15.pdf-
http://www.mi.se/files/PDF-er/att_bestalla/arsrapporter/AR15.pdf-
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arbetsledningsrätten utgjorde en allmän rättsgrundsats, som även gällde utan stöd i 

kollektivavtal.17 Sedan dess är arbetsledningsrätten en grundläggande princip inom 

arbetsrätten och denna princip gäller alltid i alla anställningsförhållanden.18 Genom 

Saltsjöbadsavtalet dokumenterades arbetsgivarens rätt att utforma lämpliga handlings- 

och förbudsregler. Arbetsledningsrätten utgjorde genom allt detta en del av 

avtalsförhållandet mellan anställd och arbetsgivare och så är fortfarande fallet. 

Begränsningar av arbetsledningsrätten 
 

Även om arbetsledningsrätten utgör en av grundpelarna för svensk arbetsrätt, så saknar 

principen inte begränsningar. Avsnittet kommer att nämna olika former av begränsningar 

av arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet, men avsnittet är inte tänkt att vara 

uttömmande på denna punkt, utan enbart belysa rättsläget och upplysa om vidare läsning.  

Att arbetsledningsrätten inte är obegränsad visar sig, enligt min bedömning, redan i 

tidigare omnämnda avgörande AD 1929 nr 29.19 För även om fallet har gått till 

rättshistorien som det rättsfall som befäste arbetsledningsrättens status, så anser jag att 

fallet genom sitt resonemang även visar på arbetsledningsrättens begränsningar. Utifrån 

den argumentation som AD för i sina domskäl kan två rekvisit, som begränsar 

arbetsgivarens rätt att omplacera arbetstagare urskiljas; de nya arbetsuppgifterna skulle 

ha ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet och anses falla inom ramen för 

arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer. Det stod därmed inte arbetsgivaren fritt att 

omplacera och tilldela sina arbetstagare arbetsuppgifter helt enligt eget godtycke. 

En ytterligare begränsning av arbetsgivarens arbetsledningsrätt följer även det av praxis. 

I rättsfallet AD 1978 nr 79, myntades den så kallade ”Bastubadarprincipen”. Bakgrunden 

till frågan i målet var att en arbetstagare omplacerats till att utföra okvalificerade 

arbetsuppgifter, med sänkta löneförmåner, efter att denne blev påkommen med att bada 

bastu i den gemensamma personalbastun under arbetstid. AD resonerade i domen att 

”…en särskilt ingripande omplacering på grund av personliga skäl kräver godtagbara 

                                                           
17 AD 1932 nr 100 och AD 1934 nr 179. AD 1932 nr 100 gällde den fria uppsägningsrätten och domstolen 
konstaterade att arbetsgivaren inte behövde ange något skäl (lika lite som arbetstagaren behövde ange 
något skäl) när denne utnyttjade uppsägningsrätten i avtalet. I AD 1934 nr 179 konstaterade AD att om 
en tvist förelåg om arbetaren var tvungen att utföra visst arbete eller inte enligt avtal, så gällde att 
arbetstagaren tillsvidare skulle lyda arbetsgivarens order. 
18 Se till exempel Sigeman. T, och Sjödin. E, Arbetsrätten, 6:e uppl., s. 123. 
19 Även känt som 29/29 principen, se t. ex Källström. K och Malmberg. J, Anställningsförhållandet, 3:e 
upplagan, s. 65. 
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skäl…”. Om sådana godtagbara skäl saknades, var omplaceringen ogiltig, och skulle ses 

som ett skiljande från anställningen.20 

Av rättspraxis framgår även att arbetsledningsbeslut inte får vara i strid med lag och god 

sed på arbetsmarknaden.21 AD har i sin praxis framhållit att för att en arbetsgivares beslut 

ska anses strida mot lag eller god sed på arbetsmarknaden, krävs det att det är fråga om 

fall där arbetsledningsrätten använts i ett rättsstridigt syfte eller verkligen ansetts vara 

stridande mot allmän moral.22  

Det finns även många situationer i den arbetsrättsliga lagstiftningen, där 

arbetsledningsrätten har begränsats. För att nämna några, så kan följande bestämmelser 

nedan nämnas som några exempel på begränsningar av arbetsledningsrätten:  

Alla de olika diskrimineringslagarna, se t.ex. 24 § 3 st jämställdhetslagen (1991:433), 

kringskär arbetsgivarens rätt att särbehandla arbetstagare. Andra begränsningar finns i 

arbetstidslagen (1982:673), föreningsrättsreglerna i 7–9 §§ MBL och lagen (1974:358) 

om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (bland annat 6 och 8 §§). Även i 

arbetsmiljölagen finns det begränsande regler, i form av att dessa regler uttrycker de 

skyldigheter som gäller för både arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att 

förebygga ohälsa och olycksfall som kan uppkomma i det dagliga arbetet.  Värt att nämna 

är att denna lag dock är en allmänt hållen ramlag som mest beskriver de grundläggande 

värderingarna för arbetsmiljön. 

Som framgått av ovan är arbetsledningsrätten en viktig grundprincip, som samtidigt aldrig 

inom ramen för den svenska modellen varit utan begränsningar. Istället har rätten i flera 

steg, genom både lag och praxis, blivit kringskuren. Även andra former av ingrepp i 

arbetsledningsrätten förekommer. Ett av de viktigaste är att arbetstagarrepresentanter, i 

form av fackförbund, förhandlar villkor för arbetstagarna med arbetsgivaren (alternativt 

med arbetsgivarens representant) och fastställer det överenskomna i kollektivavtal. Även 

i andra frågor av vikt kan arbetsgivaren vara skyldig att förhandla med facket.  

                                                           
20 Principen har även tillämpats i senare praxis, bl.a. AD 2006 nr 12. 
21 Se AD 1983 nr 46 och AD 1991 nr 106. Se även Sigeman. T, i Schmidt. F, Löntagarrätt, reviderad 
upplaga 1994, s. 27 f. 
22 Se t. ex. AD 1984 nr 80. 
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Förhandlingsmöjligheter inom den kollektiva arbetsrätten 

  
Inom den kollektiva arbetsrätten, det vill säga den del av arbetsrätten som rör relationen 

mellan arbetsmarknadens parter, kan en tvist mellan arbetstagaren och arbetsgivaren lösas 

på olika sätt. En vanlig lösning för organiserade arbetstagare är att vända sig till sitt lokala 

fackliga ombud, som förhandlar med arbetsgivaren å arbetstagarens vägnar. 

Förhandlingsreglerna för den kollektiva arbetsrätten står i MBL. I 10–13 §§ MBL är olika 

slags förhandlingsskyldigheter för arbetsgivare och arbetstagarorganisationer reglerade. 

Dessa bestämmelser har som främsta syfte att ge arbetstagarsidan ett medbestämmande 

vid förändringar på arbetsplatsen.23 I 10 § MBL finns bestämmelsen om den allmänna 

förhandlingsrätten. Genom denna rätt kan en arbetstagarorganisation starta en förhandling 

i alla frågor som rör förhållandet mellan en arbetsgivare och en medlem av 

organisationen. Den här rätten kompletteras sedan i 11–13 §§ MBL, genom det som kallas 

för den förstärkta förhandlingsrätten. Den förstärkta förhandlingsrätten i 11 och 12 §§ 

MBL gäller enbart mellan arbetsgivaren och de arbetstagarorganisationer som denne är 

bunden till genom kollektivavtal.24 Begränsningen av den förstärkta förhandlingsrätten, 

kommer av att lagstiftaren menar att ett befintligt kollektivavtalsförhållande mellan en 

arbetsgivare och en arbetstagarorganisation, i sig utgör en god startpunkt för ett gott 

samarbete mellan dessa parter. Ett annat skäl är att verksamheten vid arbetsplatsen inte 

ska hindras på grund av att arbetsgivaren tvingas till att förhandla med alltför många 

arbetstagarorganisationer.25  

Enligt 11 § MBL är arbetsgivaren skyldig att inför beslut om viktigare förändring på 

arbetsplatsen, på eget bevåg ta initiativ till förhandling, med den 

arbetstagarorganisationen som arbetsgivaren är bunden till genom kollektivavtal. 

Arbetsgivaren ska även avvakta med att fatta och verkställa ett sådant beslut innan denna 

primära förhandlingsskyldighet har fullgjorts samt skapa utrymme för att sådan 

förhandling blir av.26 Vad som utgör en viktigare förändring som föranleder en 

förhandling är enligt förarbetena att förändringen ” … har den omfattningen och 

innebörden för arbetstagarna, att man typiskt sett bör räkna med att en facklig 

                                                           
23 Prop. 1975/76:105 bilaga 1 sid 7. 
24 Denna rätt gäller även vid tillfälligt kollektivavtalslöst tillstånd, t.ex. vid 
kollektivavtalsomförhandlingar, 5 § MBL. 
25 Prop. 1975/76:105 bil. 1, s. 218 f. 
26 Se AD 1986 nr 53. 



17 
 

organisation vill få tillfälle till förhandling”.27  I 11 § MBL är begreppet viktigare 

förändring uppdelat i två fall där förhandling ska aktualiseras; vid viktigare förändring av 

arbetsgivarens verksamhet och vid viktigare förändring av arbetstagares 

anställningsförhållanden.28 

Av undantaget i 11 § 2 st MBL följer att arbetsgivaren får fatta och verkställa beslut innan 

han har fullgjort sin förhandlingsskyldighet om synnerliga skäl föranleder 

beslutsfattandet. Dessa synnerliga skäl kan vara exempelvis säkerhetsrisker på 

arbetsplatsen och/eller risker för att det uppstår en betydande ekonomisk skada för 

arbetsgivaren. Förhandlingsskyldigheten bortfaller därför om sådana synnerliga skäl kan 

åberopas eller om 12 § MBL är tillämplig.  

Enligt 12 § MBL kan en arbetstagarorganisation påkalla en förhandling i andra frågor än 

de som avses i 11 § MBL. Om organisationen påkallar en sådan förhandling, så måste 

arbetsgivaren förhandla med organisationen innan arbetsgivaren fattar eller verkställer 

beslut. Skillnaden mot 11 § MBL är därmed att förhandlingsskyldigheten här endast 

inträffar om det är organisationen som påkallar förhandlingen. En arbetstagarorganisation 

kan därmed initiera en förhandling som inte berör hela organisationen, utan som 

exempelvis bara rör en medlem. 

I 13 § MBL är arbetsgivaren skyldig att förhandla enligt 11 och 12 §§ MBL, med en 

arbetstagarorganisation som denne inte är bunden till genom kollektivavtal, i de frågor 

som särskilt angår en medlem av organisationens arbets- eller anställningsförhållande. 

Frågor av mer kollektiv eller allmän karaktär omfattas inte av bestämmelsen, men 

skiljelinjen dras i det enskilda fallet.29 Utöver att beslutet ska röra en medlem av 

organisationen, så ska även övriga förutsättningar enligt 11 och 12 §§ MBL vara 

uppfyllda.  

En arbetsgivare som inte följer sin förhandlingsskyldighet enligt MBL blir 

skadeståndsskyldig enligt 54 och 55 §§ MBL. Men ett fattat beslut bli inte ogiltigt, även 

om en arbetsgivare har fattat och verkställt beslutet utan att först ha förhandlat med 

arbetstagarrepresentanterna i enlighet med 11–13 §§ MBL. 

                                                           
27 Prop. 1975/76:105 s. 353 och AD 1980 nr 72. Se även Schmidt. F m. fl., Facklig arbetsrätt, 1997, s. 159 
f. 
28 Sådan viktigare förändring skall föregås av förhandling på arbetsgivarens initiativ enligt 11 § MBL. Se 
AD 1978 nr 51 och även AD 2014 nr 71. 
29 Se AD 1984 nr 98 och även AD 1991 nr 45. 
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Arbetstagarrepresentanters behandling av integritetsfrågor 

 

Sammantaget ger ovan nämnda bestämmelser en möjlighet för olika 

arbetstagarrepresentanter att förhandla med arbetsgivaren i frågor som rör övervakning 

av arbetsplatsen. Detta är möjligt enligt 12 eller möjligen 13 §§ MBL, såvida 

arbetsgivaren inte redan har initierat en förhandling enligt 11 § samma lag. Sett till att 

kollektivavtalen i Sverige fortfarande har en stor täckningsgrad på arbetsmarknaden, så 

torde därmed fackförbunden ha goda möjligheter till att driva frågor om arbetstagarnas 

integritet på arbetsplatsen. Det offentliga material som studerats visar dock inte på att 

förbunden tycks vilja driva fall, som berör kränkningar av arbetstagares integritet, i någon 

större omfattning. Enligt en jurist på LO-TCO Rättskydd har förbundet drivit frågor som 

rör att arbetsgivare har brutit mot PuL. Dessa fall har utmynnat i förlikningar, varpå dom 

saknas.30 Detta är i sig typiskt för den svenska modellen – att arbeta för att nå 

samförståndslösningar. Men eftersom fackförbunden själva larmar om att övervakning på 

arbetsplatsen är ett problem, så är det underligt att fackförbunden själva inte mer aktivt 

tycks medverka till att skapa praxis.  De tendenser som jag snarare har funnit i studerat 

material, tycks visa på att fackförbunden vill ha en sammanhållen lagstiftning, än att vara 

villiga till att driva processer i AD och förhandla om frågor om integritetsskydd och 

elektronisk övervakning i centrala kollektivavtal. Detta förhållningssätt tycks motiveras 

med att rättsläget är svåröverblickbart, med olika regler för olika slags teknik.31 Detta 

sker trots att det enligt fackförbunden själva tycks finnas kränkningar av arbetstagares 

personliga integritet värda att i vart fall lagstifta om, men tydligen inte värda att processa 

om i AD.32  

Ett sådant förhållningssätt är visserligen ett sätt att undvika osäkra och dyra processer, 

vars presumtiva prejudikats tillämpbarhet möjligen begränsas av tid och teknik, om en 

ser till att den snabba tekniska utvecklingen kan medföra risken att prejudikat snart 

föråldras. Emellertid kan detta förhållningssätt också innebära problem, då ett sådant 

agerande i mångt och mycket går emot den svenska modellens idé om att 

                                                           
30 Arbetsgivarens kontroll prövas sällan i domstol, http://arbetet.se/2016/04/08/arbetsgivarens-
kontroll-provas-sallan-i-domstol/, hämtad 8 april 2016. 
31 Rehnström. S och Olofsson. A, Övervakning och kontroll på arbetsplatserna – förslag till facklig 
strategi, Landsorganisationen i Sverige 2012, s. 5 och även Engblom. S, TCO granskar: Personlig integritet 
– även på jobbet, Tjänstemännens Centralorganisation 2009, s. 25. 
32 Så kan cheferna kontrollera dig, http://arbetet.se/2016/04/08/sa-kan-cheferna-kontrollera-dig/, 
hämtad 8 april 2016. 

http://arbetet.se/2016/04/08/arbetsgivarens-kontroll-provas-sallan-i-domstol/
http://arbetet.se/2016/04/08/arbetsgivarens-kontroll-provas-sallan-i-domstol/
http://arbetet.se/2016/04/08/sa-kan-cheferna-kontrollera-dig/
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arbetsmarknaden bäst regleras med kollektivavtal och inte med skyddslagstiftning. Citatet 

nedan berör detta:  

”En känslig fråga är om arbetstagaren är skyldig att underkasta sig kontrollåtgärder på 

arbetsplatsen. Rätten att införa kontroll på arbetsplatsen ingår i princip i arbetsgivarens 

arbetsledningsrätt, men åtgärden måste vara motiverad av ett starkt behov av att skydda 

viktiga intressen och får med hänsyn till den personliga integriteten inte vara mer 

ingripande än nödvändigt. Frågan ordnas bäst genom kollektivavtal men kan ställas på sin 

spets, när en facklig organisation inte vill vara med och avtalsreglera frågan.”33 

Därmed inte sagt att det saknas integritetsskyddsbestämmelser i kollektivavtal; bland 

annat har Svenska Elektrikerförbundet drivit in särskilda skyddsbestämmelser som rör 

integritet och elektroniska övervakningssystem i årets kollektivavtalsrörelse (bl.a. i 

installationsavtalet).34 Problemet är att det här rör sig om avtal för enbart en bransch och 

detta har därmed inte någon betydelse för merparten av alla arbetstagare. För att jag inte 

ska framstå som alltför motsägelsefull ska tilläggas att integritetsskyddsbestämmelser i 

branschspecifika avtal självklart är av godo, särskilt som dessa kan tjäna som goda 

exempel för andra branscher. Men så länge integritetsskyddsbestämmelser inte gäller för 

stora delar eller hela arbetsmarknaden, så gör några enstaka branschanknutna avtal inte 

någon egentlig skillnad för integritetsskyddet, utom för just den specifika branschen. Och 

frågan är om det räcker med att behandla en sådan viktig rättighet, som integritet ändå får 

sägas vara, enkom i branschspecifika avtal. Sådana avtal kan vara tillräckligt för att 

behandla övervakning som är hänförlig till den specifika branschens särskilda 

förutsättningar (exempelvis positioneringssystem för vissa fordonsberoende branscher 

där arbetsplatsen varierar). Men för att fungera som ett övergripande skydd för den 

enskilde arbetstagarens integritet, bör andra former av åtgärder förmodligen övervägas.    

Praxis angående ingrepp i arbetstagares personliga integritet 
 

Det saknas tyvärr praxis från AD som rör övervakning av arbetstagare i realtid, vare sig 

det handlar om övervakning med kamera, positioneringsutrustning eller någon annan 

form av teknisk övervakning. I inledningen av uppsatsen nämndes visserligen att ett mål 

som berörde frågan om övervakning av arbetstagare, genom en GPS-utrustad surfplatta, 

var uppe för prövning. Målet blev dock förlikt och kvar är ett rättsläge utan praxis. En 

                                                           
33 Adlercreutz. A, Svensk arbetsrätt, 14:e uppl., s. 273 f. 
34 https://www.sef.se/siteassets/avtalsrorelse/2016/tecknade-avtal/installationsavtalet-2016.pdf, 
hämtad 10 november 2016. 

https://www.sef.se/siteassets/avtalsrorelse/2016/tecknade-avtal/installationsavtalet-2016.pdf
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möjlighet att ta till, för att ha en grund för tolkning av en övervakningssituation, är att 

analogiskt tillämpa AD:s praxis inom närbesläktade områden. För avseende praxis som 

berör arbetstagares integritet, så finns det ett antal intressanta avgöranden angående 

drogtestning av arbetstagare samt något enstaka fall som rör fysisk utpasseringskontroll 

av arbetstagarnas väskor. 

I AD 1991 nr 45 sades två arbetstagare upp, på ett byggnadsställningsmontageföretag, 

efter att de hade vägrat att delta i en provtagning för missbruk av cannabis på 

arbetsplatsen. Arbetstagarna uppgav att deras vägran att delta i testet berodde på att de 

ansåg att provtagningen var ett obehörigt ingrepp i deras personliga integritet och att de 

därför inte var skyldiga att underkasta sig ett sådant ingrepp. Frågan var om 

uppsägningarna var sakligt grundade. Domstolen fann, genom att göra en 

intresseavvägning enligt dåvarande 3 kap 4 § arbetsmiljölagen, att arbetsgivarens intresse 

av att skydda allmänheten från skada med hjälp av provtagningen, vägde tyngre än 

arbetstagarnas integritetsintresse. 

I AD 1997 nr 29 tillämpade ett företag utpasseringskontroller av arbetstagarna. En 

arbetstagare sades upp efter att denne på uppmaning vägrat öppna sin väska. 

Arbetsgivaren fick i domstolen rätt angående tillåtligheten av utpasseringskontrollen, 

men inte avseende uppsägningen, då arbetstagarens vägran att öppna väskan inte utgjorde 

en saklig grund för uppsägning. 

I AD 1998 nr 97 var arbetsplatsen ett kärnkraftverk, där frågan i målet var om en anställd 

lokalvårdare var skyldig till att medverka i arbetsgivarens drogtester. AD konstaterade i 

fallet att arbetsgivaren med ledning av dennes rätt att leda och styra arbetet kunde kräva 

att lokalvårdaren genomgick drogtester. Av denna dom framgick att arbetsgivare 

generellt har rätt att införa obligatoriska drogtester, om verksamheten ifråga är av sådan 

natur att brister i säkerheten medför stora risker för människors liv och hälsa. Testerna 

måste dock utföras så att de inte innebär en större integritetskränkning än nödvändigt. 

Frågan i målets förenlighet med artikel 8 EKMR prövades även av Europadomstolen.35 

Domstolen godtog AD:s resonemang, då testerna hade utförts med stöd i lag (inte utifrån 

ett direkt lagstöd, men kravet på stöd i lag ansågs ändå uppfyllt, då arbetsledningsrätten 

följer av kollektivavtal och har erkänts av AD som en allmän arbetsrättslig princip). 

Åtgärderna i form av drogtester ansågs också vara förenliga med kravet i artikel 8 EKMR 

                                                           
35 Den 9 mars 2004 i mål nr 46210/99. 
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om att åtgärden ska vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle, eftersom testningen 

utfördes med hänsyn till den allmänna säkerheten.  

Ett annat intressant fall är AD 2001 nr 3. Hos stiftelsen Fryshuset – en stiftelse som bland 

annat bedrev projektverksamhet i vilken anställda placerades på skolor som s.k. 

skolvärdar – uppkom misstanke om att en anställd använde narkotika. Arbetsgivaren ville 

därför att arbetstagaren skulle lämna ett urinprov för att skingra misstankarna. 

Arbetstagaren vägrade dock att delta i drogtestet med hänvisning till sin personliga 

integritet. Efter flera försök från arbetsgivaren sida att förmå arbetstagaren att delta i 

drogtestet, så avslutades arbetstagarens anställning. Fråga i målet var om stiftelsen hade 

haft saklig grund för uppsägningen. Med hänsyn till arbetstagarens arbetsuppgifter i fallet 

(att bland annat figurera som ett gott exempel för ungdomar på glid), så bedömdes 

arbetsgivaren ha haft en saklig grund för uppsägning.36  

I AD 2009 nr 36 körde två miljöarbetare i tjänsten tunga fordon. Dessa fordon var 

utrustade med alkolås. Arbetsgivaren hade även utrustat arbetsplatsen med ett alkoskåp, 

där nycklarna till fordonen förvarades. Efter att arbetstagarna vid upprepade tillfällen 

hade vägrat att delta i utandningsprov vid alkoskåpet, sades dessa upp. Frågan var om 

uppsägningarna var sakligt grundade. AD konstaterade att arbetsgivaren i fallet hade haft 

ett berättigat intresse av att utföra alkotester på personalen och att de uppsagda 

arbetstagarna vid upprepade tillfällen underlåtit att blåsa i skåpet, trots varningar från 

arbetsgivaren. På grund av detta konstaterade AD att uppsägningarna var sakligt 

grundade. 

Vad som framgår av denna ovan refererade praxis är att domstolen i sin bedömning gör 

en intresseavvägning av arbetstagarens rätt till integritet (rätten att slippa bli drogtestad 

alternativt få väskan kontrollerad), mot arbetsgivarens arbetsledningsrätt. I fallet att det 

finns någon form av skyddsvärt objekt (säker arbetsmiljö, allmänhetens säkerhet) så tycks 

domstolen generellt ställa sig på arbetsgivarens sida. Exakt vad domstolen anser vara ett 

skyddsvärt objekt och hur långtgående integritetsintrång som arbetsgivaren har möjlighet 

att utföra, tycks dock bero på omständigheterna i det enskilda fallet. I ovan refererade 

praxis framgår skäl som den anställdes, kollegors eller tredje persons säkerhet eller skäl 

som har med själva anställningens natur (exempelvis arbete med ungdomar) att göra. 

Förmodligen krävs det, för att ett drogtest eller en kontroll ska anses vara oacceptabel av 

                                                           
36 Se även AD 2002 nr 51. 
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domstolen, att testet eller kontrollen i hög grad utgör ett intrång i den enskilde 

arbetstagarens personliga integritet. 

Ytterligare en sak som är värd att påpeka, är att de refererade rättsfallen ovan inte berör 

kontinuerlig övervakning, utan enbart väldigt kortsiktiga och specifika intrång (om än rätt 

ingripande sådana). Vid kontinuerlig övervakning med hjälp av tekniska hjälpmedel är 

det ofta en längre och mer generell övervakning som sker. Detta ger en 

informationsmängd som underlättar för att det skapas ändamålsglidningar med 

övervakningen.  

Arbetstagares lojalitetsplikt 
 

Arbetsgivarens rätt att leda arbetet ställer i sin tur krav på att arbetstagaren följer 

arbetsgivarens order. Det blir då fråga om en slags lojalitetsplikt37för arbetstagaren som 

är en förutsättning för att anställningen ska existera och fortgå. Denna lojalitetsplikt är en 

del av själva anställningsavtalet, uttalad eller inte.38 På grund av detta kan, om 

arbetstagaren på något sätt avviker från arbetsgivarens order, ett skiljande från 

anställningen aktualiseras.39 

Begreppet är intressant när det kommer till övervakning av arbetstagare, då efterlevnaden 

av denna arbetstagarens lojalitetsplikt tidigare åtminstone varit begränsad till att inbegripa 

fysisk ordervägran på något sätt, exempelvis genom att öppet kritisera arbetsgivaren på 

arbetsplatsen eller att vägra viss beordrad klädsel.40 Ny teknik har emellertid skapat nya 

möjligheter att studera den enskilda arbetstagarens lojalitet gentemot sin arbetsgivare. Ett 

exempel på hur ny teknik spelar in i relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare är 

AD 2012 nr 25.41 Omständigheterna i fallet var att en rektor för en skola hade sagts upp 

från sin anställning på grund av vad han hade publicerat på sitt privata Facebookkonto. 

AD fann i målet att det inte var fråga om en sakligt grundad uppsägning. I fallet användes 

visserligen inte någon form av övervakning i realtid, men det är likväl intressant att 

omnämna i denna uppsats, då rättsfallet illustrerar vad som kan ske när äldre 

arbetsrättsliga principer möter modern teknik i dagens samhälle. Det saknas inte kritik 

                                                           
37 Eller vad som också kan kallas för en lydnadsplikt, se t. ex. Eklund. R i Schmidt. F, m. fl., Löntagarrätt, 
reviderad upplaga 1994, s. 225. 
38 Se exempelvis AD 1982 nr 110.  
39 Se exempelvis AD 1986 nr 11. 
40 AD 1977 nr 92 och AD 1986 nr 11. 
41 Den så kallade ”Facebookdomen”. 
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mot lojalitetsbegreppets passivitet. Bland annat har denna beskrivning av begreppet 

kritiserats i doktrin av Larsson, med anledning av just ”Facebookdomen”; 

”Beskrivningen används än i dag trots att både samhället och arbetsrätten förändrats 

väsentligt sedan dess.”42  

Det kommer att finnas anledning att återkomma till det moderna samhällets kollision med 

arbetsrätten i senare delar av uppsatsen. Härnäst däremot, ska uppsatsen anlägga ett mer 

rättsfilosofiskt perspektiv. Principerna om att arbetsledningsrätten och arbetstagarens 

lojalitetsplikt ska ha företräde framför andra på arbetsplatsen, skapar lätt frågor, särskilt i 

den moderna övervakningsteknikens tid. En sådan fråga är i vilken mån arbetstagaren har 

rätt till skydd för sin personliga integritet på arbetsplatsen? Att arbetstagarens integritet 

ska respekteras även på arbetsplatsen torde de flesta vara eniga om. Men hur definieras 

integritet i svensk rätt och vad består det egentliga integritetsskyddet på arbetsplatsen av 

inom svensk rätt?  

Om arbetstagares integritet 
 

Uppsatsen behandlar övervakning inom arbetslivet. Men för att förstå varför övervakning 

inom arbetslivet är ifrågasatt, kommer vissa grundläggande frågor som berör begreppet 

integritet gås igenom. För det är något med begreppet integritet som föranleder en 

diskussion om övervakning på en arbetsplats ska vara acceptabelt. Svaret på detta kan 

säkerligen tyckas vara något av en självklarhet för vissa. För nog bör väl den enskilde 

arbetstagaren ha rätt till sin integritet, även fast denne befinner sig på sin arbetsplats och 

utför arbetsuppgifter? Den som svarar att en arbetstagares integritet är en okränkbar 

rättighet, bör dock ha i åtanke att inom arbetsrätten så är det arbetsgivarens rättighet att 

leda och fördela arbetet, och detta är en grundläggande princip sedan länge. Ytterligare 

en aspekt av detta, är att denna arbetsgivarens rättighet långt ifrån alltid är av ensidig nytta 

för arbetsgivaren. Arbetsledningsrätten kan i många fall sammanträffa med 

arbetstagarnas intressen i frågor om till exempel kompetensutveckling och säker 

arbetsmiljö. Det finns även samhälleligt godtagbara skäl till att övervaka arbetsplatser i 

vissa situationer. Exempel på detta kan vara att skydda vissa utsatta verksamheter (som 

exempelvis polis- och domstolsväsende) och att beivra brott med mera. Övervakning av 

en arbetsplats är således en avvägningsfråga. 

                                                           
42 Larsson. P, Skyddet för visselblåsare i arbetslivet – en konstitutionell och arbetsrättslig studie, s. 179. 
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Med detta sagt, finns det då ett enhetligt integritetsbegrepp, som går att väga mot 

arbetsgivarens och andras intressen, i svensk lag?  

För att kunna besvara detta så är en kort genomgång av ordet ”integritet” behövligt, då 

det är ett omdiskuterat och politiserat ord, som har en betydelse även utanför strikt 

juridiska sammanhang. Det primära som studeras i detta avsnitt är dock hur lagstiftaren 

och andra relevanta aktörer har definierat begreppet i svensk rätt samt begreppets relevans 

för arbetsrätten. 

Det finns svenska lagar som syftar till att värna den personliga integriteten inom olika 

områden.43 Lagarna ger dock ingen definition av ”personlig integritet”, utan utgår från en 

viss situation där en enskild anses behöva skydd för sin personliga integritet och 

föreskriver sedan de steg som ska tas för att skydda denna. På så vis undanröjer man 

behovet av att på ett mer allmänt sätt beskriva begreppet en lutar sig mot. Det synes inte 

heller i övrigt finnas något samlat legalt integritetsbegrepp. Flera försök till att mer 

allmänt definiera begreppet ”personlig integritet” har gjorts och exempelvis så beskriver 

Datainspektionen begreppet på följande vis på sin hemsida:  

Det finns ingen allmänt vedertagen definition, integritet är en inre egenskap, som är olika 

hos olika individer. ”Rätten att få vara i fred” är en vanlig tolkning. ”Rätten att få sin 

personliga egenart och inre sfär respekterad och inte utsättas för kränkande behandling” är 

en annan.”44  

När en försöker att analysera begreppet integritet på detta sätt så uppstår det också 

problem. Integritetsskyddskommittén konstaterade i sitt delbetänkande att en sådan ”… 

begreppsanalytisk infallsvinkel har emellertid sina begränsningar. Ett skäl härtill är att 

”… det är svårt för att inte säga omöjligt att komma fram till en entydig och allmänt 

accepterad definition av begreppet personlig identitet.”45 Även i sitt slutbetänkande 

konstaterar Integritetsskyddskommittén, angående rätten till skyddet för privatlivet i 

EKMR artikel 8, att ”Privatlivet är inte något klart avgränsat begrepp vilket bidrar till att 

göra rättighetens innebörd svårdefinierad.46 Tidigare utredningar har haft även de haft 

problem med att definiera och avgränsa begreppet ”personlig integritet”.47 Även i doktrin 

                                                           
43 Se bland annat lag (2006:351) om genetisk integritet m.m., patientdatalag (2008:355) m. fl. 
registerförfattningar samt såklart även personuppgiftslagen. 
44 http://www.datainspektionen.se/ordlista/#I, hämtad den 16 augusti 2016. 
45 SOU 2007:22 s. 52. 
46 SOU 2008:3, s. 72. 
47Se bland annat SOU 2002:18, s. 52 f. 
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har bristen på ett enhetligt integritetsbegrepp inom svensk rätt belysts, bland annat av 

Westregård.48 

Svårigheten att definiera begreppet betyder däremot inte att försök att göra så är 

verkningslösa. För även om begreppets omfattning och innehåll skiftar, tycks det ändå 

framgå att det finns en kärna i vad som utgör integritet – ett generellt behov av en skyddad 

sfär där ingen annan kan störa, ett slags skyddat utrymme för den enskilda personen dit 

andra inte har tillträde. Men var gränsen för denna sfär går för en enskild individ är 

individuellt. Var gränsen för detta utrymme ska dras i arbetslivet måste däremot framgå i 

lagstiftning, kollektivavtal, praxis och /eller följa av sed och bruk på arbetsmarknaden. 

Om så inte görs, är det en stor risk för att den personliga integriteten hos enskilda 

arbetstagare kränks. Men, att begreppet inte är klart definierat i svensk rätt, är inte 

detsamma som att arbetstagare står i avsaknad av skydd för sin personliga integritet. 

Skyddslagstiftning, som tillgodoser vissa aspekter av skyddet för den personliga 

integriteten, finns på flera områden och dessa berör i många fall även arbetstagare. 

Europeisk och svensk reglering som berör arbetstagares 

integritet 
 

Skyddet för privatlivet anses vara en grundläggande rättighet och skyddas av flera 

internationella rättsakter.49 I svensk rätt saknas emellertid en särskild lagstiftning som 

inriktar sig på arbetstagares integritetsskydd. Däremot existerar det flera olika slags 

skyddsregleringar för den personliga integriteten i både konventions- och grundlagsform 

som har bäring för arbetstagare. En av de mest betydelsefulla skyddsregleringarna är 

EKMR och, avseende skydd för den personliga integriteten, särskilt artikel 8. Även något 

om det i svensk grundlag fastslagna skyddet för de grundläggande fri- och rättigheterna i 

landet, samt skillnaden mellan offentlig och privatanställda avseende detta skydd, 

kommer att omnämnas. 

Efter en genomgången av EKMR och RF (regleringar som till sin natur är av det mer 

generella slaget), kommer avsnittet fördjupas i de regelverk som mer konkret styr 

formerna för viss övervakning och vad som får samlas in vid övervakning. Ett av dessa 

regelverk är EU:s dataskyddsdirektiv och dess implementering i svensk rätt genom 

                                                           
48 Westregård, A-M, Integritetsfrågor i arbetslivet, s. 61. 
49 Exempelvis artikel 12 i Förenta Nationernas allmänna förklaring om mänskliga rättigheter och artikel 3 
i Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter.  
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personuppgiftslagen. Även lag om kameraövervakning kommer att nämnas, då lagen är 

relevant för platser ditt allmänheten inte äger tillträde och dessa platser utgör ofta en 

arbetsplats.   

Europakonventionen artikel 8 – rätt till skydd för privat- och 

familjeliv   
 

Sveriges åtaganden enligt EKMR är befäst i grundlag i 2 kap. 19 § RF. I konventionen är 

det artikel 8 som behandlar rätten till skydd för privat- och familjeliv. Denna artikel är av 

störst relevans för arbetstagares integritet på arbetsplatsen. Artikel 8 lyder som följer:   

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

korrespondens.    

2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd 

av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens 

säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av 

oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och 

rättigheter.    

Rätten till skydd för privatlivet står i det första stycket i artikel 8. Det andra stycket 

beskriver de omständigheter som gör det möjligt för en stat att inskränka den givna 

rättigheten i det första stycket. Artikeln innebär därmed samtidigt en både positiv och 

negativ skyldighet för statens del; staten är skyldig att respektera individen privatliv men 

samtidigt har staten rätt att inskränka denna skyldighet, så länge rekvisiten i artikel 8 

andra stycket följs.50 Det rör sig om tre rekvisit som staten ska följa, för att på ett legitimt 

sätt begränsa rättigheterna i första stycket. Begränsningen måste för det första vara i 

enlighet med (nationell) lag. För det andra så måste ingreppet se till något av de 

uppräknade allmänna eller enskilda intressena i det andra stycket artikel 8. För de tredje 

ska ingreppet vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Det första rekvisitet stöter 

sällan på patrull, så länge staten ifråga har stöd i lag och upprätthåller en rimlig 

rättssäkerhet. I det andra rekvisitet är formuleringen skriven i allmänna ordalag. Därmed 

går ett ingrepp i de flesta fall att hänföra till något av de uppräknade ändamålen.51 Vad 

som däremot kan väcka frågor kring om ett ingrepp verkligen är legitimt, är det 

sistnämnda rekvisitet, att ingreppet ska vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. Det 

                                                           
50 Danelius, H, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 347. 
51 Danelius, H, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 370. 
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krävs ett angeläget samhälleligt behov för att rekvisitet om nödvändighet ska vara 

uppfyllt. Här gäller emellertid även att varje konventionsstat har en viss frihet (margin of 

appreciation), i att själva avgöra om ett ingrepp i rättigheterna i artikel 8 första stycket är 

nödvändigt.52 Slutligen ska det ske en proportionalitetsbedömning, vid bedömningen om 

ett ingrepp överensstämmer med artikel 8 andra stycket. Proportionalitetsbedömningen 

består i att en avvägning görs mellan ingreppet i den enskildes rätt till sitt privatliv mot 

det allmännas intresse av att göra detta ingrepp.53 

I Europadomstolen praxis finns ett antal avgöranden som behandlar övervakning av 

arbetstagare och domstolen har i sin praxis bland annat kommit fram till att artikel 8 även 

omfattar den information som har samlats in vid hemlig övervakning (i ett fall avseende 

arbetstagare).54 Ytterligare ett fall är Halford v. UK55. Den sökande i fallet hade arbetat 

för polisen i hemlandet och använde sig av en telefon på arbetet med uppkoppling mot ett 

särskilt polisnätverk. I samband med att den sökande drev en process om diskriminering 

mot arbetsgivaren, fick hon sin arbetstelefon avlyssnad. Motparten i fallet ansåg att 

telefonsamtal från arbetsplatsen föll utanför artikel 8:as skyddsområde.56 Detta höll inte 

domstolen med om, med ledning av bland annat sin tidigare praxis, och konstaterade att 

även telefonsamtal på arbetsplatsen kan utgöra en del av en persons privatliv.57 Däremot 

var frågan om avlyssningen var i enlighet med nationell lag. Den inhemska lagstiftningen 

saknade lagstiftning om avlyssning av telefonsamtal utanför det publika telefonnätverket. 

Avlyssningen hade därför inte skett med stöd av lag och brott mot artikel 8 hade begåtts.58 

Skyddet för privatlivet i artikel 8 gäller även för den information som samlats in via 

övervakning av e-mail korrespondens. Domstolen motiverar detta i sin praxis genom att 

påpeka att uppgifter i e-mail ofta utgör en väsentlig del av den kommunikation som 

enskilda har med varandra.59 Artikel 8 har således en teknisk vidd avseende vad som utgör 

övervakning. 

I ett relativt färskt avgörande, Barbulescu v. Romania60, var omständigheterna att 

arbetsgivaren hade sagt upp en arbetstagare, på grund av att arbetstagaren hade använt 

                                                           
52 Danelius, H, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 370. 
53 Danelius, H, Mänskliga rättigheter I europeisk praxis, s. 58. 
54 Case of Klass and others v. Germany, mål nr. 5029/71, dom den 6 september 1978, p. 41. 
55 Case of Halford v. UK, application no. 20605/92, dom den 25 juni 1997. 
56 A.a.s p. 43.  
57 A.a.s p. 44. 
58 A.a.s p. 49-51. 
59 Se exempelvis Copland v. UK, application no. 626117/00, dom den 3 april 2007, p. 43-44. 
60 Case of Barbulescu v. Romania, application no. 61496/08, dom den 12 januari 2016. 
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internet på arbetsplatsen för privata syften. Arbetsgivaren hade under en viss tid övervakat 

arbetstagarens konversationer på internettjänsten Yahoo Messenger. I samtal med 

arbetstagaren lämnade arbetsgivaren över en 45-sidig utskrift av arbetstagarens privata 

konversationer på tjänsten. Företagets interna föreskrifter förbjöd användande av internet 

för privat bruk på arbetsplatsen. Europadomstolen kom fram till att ingen kränkning av 

arbetstagarens rättigheter enligt artikel 8 hade skett. Domstolen konstaterade även att de 

interna myndigheterna i Rumänien hade agerat inom sin ”margin of appreciation” när de 

tog del av utskriften, och dömde till arbetsgivarens fördel, baserat på en avvägning mellan 

arbetsgivarens intresse mot den enskilde arbetstagarens rättigheter enligt artikel 8.61  

Angående övervakningen av en arbetsplats (i detta fallet i form av övervakning av en 

arbetstagares datatrafik), så uttalade Europadomstolen att ”… it is not unreasonable for 

an employer to want to verify that the employees are completing their professional tasks 

during working hours.” 

EKMR artikel 8 erbjuder alltså ett visst skydd för övervakade arbetstagare. Men frågan 

är hur pass långt detta skydd kommer att sträcka sig, när den tekniska utvecklingen går 

framåt och möjligheterna att övervaka arbetstagare blir fler? I det tidigare avsnittet som 

översiktligt behandlade drogtester i arbetslivet, var slutsatsen att Europadomstolen har 

accepterat drogtester av arbetstagare, med hänvisning till att arbetsledningsrätten har stöd 

i lag, samt med hänsyn till den allmänna säkerheten.62 Synsättet att drogtester inte är 

oförenligt med artikel 8 EKMR delas även av AD.63 Detta har bland annat lett till att det 

från doktrinen har gjorts gällande att artikel 8 EKMR inte har någon självständig 

betydelse ifråga om drogtestning.64  

Bedömningen av om en övervakning är tillåten prövas således från fall till fall. Och sett 

till exempelvis Barbulescu v. Romania, så tycks Europadomstolen i sitt skrivande i 

nuläget visa på en liberal syn, vad gäller arbetsgivarens rätt att övervaka sina anställda. I 

fall av uppenbara överträdelser (se exempelvis Halford och även Copland ovan) så tycks 

                                                           
61 A.a.s p. 58–63. 
62 Den 9 mars 2004 i mål nr 46210/99. 
63 Se t.ex. AD 2013 nr 19. 
64 Källström. K, Tillåtligheten av drogtestning på arbetsplatser, JT 1998/99, s. 384. Jfr även med Öman. S, 
Alkohol- och narkotikatestning i arbetslivet, http://www.sorenoman.se/documents/skrifter/alkohol-
och-narkotikatestning-i-arbetslivet.pdf, hämtad 2 april 2016. Öman håller med Källström i vart fall 
angående artikel 8 betydelse för själva genomförandet av testningen. 

http://www.sorenoman.se/documents/skrifter/alkohol-och-narkotikatestning-i-arbetslivet.pdf
http://www.sorenoman.se/documents/skrifter/alkohol-och-narkotikatestning-i-arbetslivet.pdf
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bestämmelsen däremot ha en viktig funktion, särskilt i de fall där erforderlig inhemsk 

lagstiftning saknas. 

En annan aspekt av artikel 8:as tillämplighet i Sverige som skyddsmekanism, är att 

arbetstagare i offentlig sektor åtnjuter ett starkare skydd av EKMR. Detta kommer sig av 

att i andra kapitlet 19 § RF, så är bestämmelsen om EKMR som svensk grundlag utformad 

som en direkt regel att förhålla sig till för de normgivande institutionerna i Sverige, det 

vill säga de offentliga arbetsgivarna. Rätten till skydd för privatlivet i EKMR gäller 

visserligen även arbetstagare i privat sektor, men det är det allmänna som svarar för detta 

skydd genom stiftandet av lag, inte att den privata arbetsgivaren har en begränsad rätt till 

övervakning av arbetstagarna i det enskilda fallet. En arbetsgivare är heller inte skyldig 

att utbetala skadestånd vid brott mot artikel 8 EKMR, utan det är staten i det enskilda 

fallet som står för detta.  

Av de skäl som nämnts ovan, drar jag slutsatsen att artikel 8 betydelse som 

skyddsmekanism för elektronisk övervakning av arbetstagare går att ifrågasätta. Skyddet 

i artikel 8 EKMR är av ett mer trubbigt slag, som inte medför en särdeles stor nytta i ett 

skarpt läge där en arbetstagare på ett otillåtet sätt övervakas. Andra aktörer som kan 

förhandla å arbetstagarens vägnar, exempelvis arbetstagarrepresentanter, förslagsvis med 

hjälp av en erforderlig skyddslagstiftning, vore av större nytta.  

Utöver EKMR så finns det även annat skydd för arbetstagares integritet i svensk rätt. 

Detta skyddet återfinns i grundlag. 

Regeringsformen 
 

I Sverige finns i grundlag ett skydd mot övervakning. Skyddet finns i 2 kap. 6 § RF, det 

vill säga det kapitel i RF som behandlar de grundläggande fri- och rättigheterna inom 

landet. Bestämmelsen skyddar enskilda från vissa av det allmännas ingrepp i den 

personliga integriteten. Första stycket i bestämmelsen tar upp skyddet mot påtvingat 

kroppsligt ingrepp med mera. Detta är inte relaterat till elektronisk övervakning och 

lämnas därför därhän. Vad som är mer relevant avseende sådan övervakning, står i det 

andra stycket i bestämmelsen, som lyder som följer: 

”Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad 

mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär 

övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden.” 
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Detta andra stycke var en nyhet i RF genom 2010 års grundlagsändringar. Skälet till 

ändringen var att Integritetsskyddskommitén (tillsatt 200465) i sin utredning av skyddet 

för den personliga integriteten, lade ett förslag om att i  grundlag utöka skyddet för den 

personliga integriteten.66 Grundlagsutredningen ställde sig bakom detta förslag och 

arbetade in ett integritetsskydd i sitt förslag till en reformerad grundlag.67 Skyddet i denna 

bestämmelse är avsett att träffa de fall där information om enskilda samlas in utan dessas 

kännedom (rekvisitet samtycke fångar in detta).68 Detta skydd är möjligt att begränsa 

genom lag enligt 2 kap. 20 § första stycket p. 2, RF. Eftersom bestämmelsen reglerar 

förhållandet mellan det allmänna och enskilda, betyder detta att arbetstagare i det 

offentliga i vart fall åtnjuter ett grundlagsskydd för sin personliga integritet avseende 

övervakning från det allmännas sida. Rättigheten har därmed ingen verkan för 

privatanställda. Andra lagar får istället reglera hur en privat arbetsgivare får övervaka 

arbetstagare och samla in uppgifter om dessa.  

Personuppgiftslagen – grundläggande bestämmelser 
 

Behandlingen av personuppgifter i Sverige regleras av PuL. Genom PuL har Sverige 

implementerat Dataskyddsdirektivet och lagen följer huvudsakligen direktivets text och 

struktur med vissa, för Sverige anpassade, säregenheter. Lagen syftar till att vara generell 

och oberoende av teknik när det kommer till hantering av personuppgifter. Både helt och 

delvis automatiserad behandling av personuppgifter såväl som manuell behandling av 

personuppgifter som ingår i eller kommer att ingå i ett register, faller därför inom lagens 

ramar.69 PuL har därför, i vårt digitaliserade samhälle, ett vidsträckt tillämpningsområde. 

För att undvika att göra generella undantag till PuL har lagen istället gjorts subsidiär och 

regler i särregleringar gäller därför framför PuL.70 Den myndighet som ansvar för 

tillsynen av behandlingen av personuppgifter enligt PuL är Datainspektionen.  

För att förstå hur PuL blir relevant för arbetstagare måste en först förstå vad PuL reglerar. 

Som ovan angivits reglerar PuL behandlingen av personuppgifter. Men vad är egentligen 

en personuppgift? Enligt definitionen i 3 § PuL är en personuppgift all slags information 

                                                           
65 Direktiv 2004:51.  
66 SOU 2008: 3 s. 255 f. 
67 SOU 2008:125 s. 473 f. 
68 Bull. T och Sterzel. F, Regeringsformen, en kommentar, 2:a uppl., s. 72. 
69  Prop. 97/98:44 s. 39. 
70 Prop. 97/98:44 s. 41. 
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som direkt eller indirekt går att hänföra till en fysisk person som är i livet. En 

personuppgift kan därför utgöras av allt ifrån personnummer och namn, till bild och 

ljudupptagningar, DNA eller IP-nummer/adress. Alla dessa olika typer av information är 

en personuppgift i PuL:s mening, så länge uppgiften i fråga faktiskt är möjlig att koppla 

till en levande person.71 Enligt Dataskyddsdirektivet ska en, för att avgöra om en person 

är identifierbar, beakta alla hjälpmedel som i syfte att identifiera vederbörande rimligen 

kan komma att användas antingen av den registeransvarige eller av någon annan person.72 

Det saknar betydelse att det tar lång tid eller krävs särskilda verktyg för att kunna 

identifiera en person bakom viss information.73  

För att PuL ska bli tillämplig så krävs det att en behandling av personuppgifter sker. I 3 

§ PuL definieras en behandling av personuppgifter som varje åtgärd eller serie av åtgärder 

som används för att hantera personuppgifter. Det är oväsentligt om behandlingen sker 

automatiskt eller inte. I paragrafen räknas vidare exempel på olika typer av behandlingar 

av personuppgifter upp, däribland registrering, insamling, lagring av, bearbetning i någon 

form eller ändring av en personuppgift upp. Definitionen av behandling är menad att vara 

vidsträckt. I SOU 2009:44 ”Integritetsskydd i arbetslivet” bedömer utredarna att 

personuppgiftslagens behandlingsbegrepp är så vitt att det inte går att tänka sig någon 

form av mänsklig eller automatiserad aktivitet beträffande personuppgifter, som inte 

skulle innebära en behandling i lagens mening.74 I SOU 2002:18 ”Personlig integritet i 

arbetslivet” konstateras att ett öppnande av en fil som innehåller personuppgifter, så att 

uppgifterna därigenom tas del av, torde falla under PuL:s definition av behandling av 

personuppgifter, även om inga andra åtgärder vidtas.75 

I 5 § PuL regleras i vilka typer av fall behandling av personuppgifter omfattas av PuL. 

PuL reglerar främst automatiserad behandling av personuppgifter. För att förhindra ett 

kringgående av PuL, omfattas emellertid även delvis automatiserad behandling och i vissa 

fall även helt manuell behandling av personuppgifter. En automatiserad behandling är 

alla slags former av personuppgiftsbehandling som sker elektroniskt.76 I dagens 

informationssamhälle används automatiserad behandling av personuppgifter för 

                                                           
71 Se Öman. S och Lindblom. H, Personuppgiftslagen - En kommentar, sid. 86 ff. med hänvisningar. 
72 Se Dataskyddsdirektivet ingresspunkt 26. 
73 SOU 1997:39, s.338 f.  
74 SOU 2009:44, s. 92. 
75 SOU 2002:18, s. 115. 
76 Prop. 97/98:44 s. 39. 
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exempelvis löneutbetalning, ärendehandläggning och hantering av kund-, medlems- och 

elevregister med mera. Även digitala ljudupptagningar är en typ av automatiserad 

behandling, vilket kan få betydelse vid exempelvis distansavtal per telefon där det 

muntliga avtalet spelas in. Delvis automatiserad behandling av personuppgifter blir 

aktuellt exempelvis då personuppgifter samlas in manuellt på papper (såsom vid 

enkätundersökningar eller medlemsansökningar) för att sedan införas i ett automatiserat 

system alternativt att personuppgifter skrivs ut på papper från ett ärendehanteringssystem.  

Helt manuell behandling av personuppgifter omfattas om uppgifterna ingår i eller är 

avsedda att ingå i ett regelrätt register. Kraven för att en manuell behandling ska regleras 

av PuL, är att det rör sig om en samling av personuppgifter (och inte enbart uppgifter om 

en person), som har en viss beständighet (dvs. inte en hög med lösa papper på 

skrivbordet). Ytterligare krav är att personuppgifterna även ska vara strukturerade i något 

slags system och att uppgifterna ska vara sökbara.77 

Personuppgifterna ska vara tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda 

kriterier. Regeringsrätten har uttalat att ”… det ska finnas möjlighet till sökning av olika 

personuppgifter på betydligt effektivare sätt än att behöva gå igenom och granska 

dokument.78  

PuL har en viss territoriell begränsning. Lagen är tillämplig för personuppgiftsansvariga 

(mer om begreppet nedan) som finns i Sverige. Lagen är emellertid även tillämplig för 

personuppgiftsansvariga i tredje land, så länge den utrustning som används för behandling 

av personuppgifter finns i Sverige.79  

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde  

 

Den som ensam, eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med, och medlen 

för, behandlingen av personuppgifter benämns i PuL för ”personuppgiftsansvarig”. En 

personuppgiftsansvarig kan ta hjälp av ett personuppgiftsbiträde som behandlar 

personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.80 Förhållandet mellan biträdet 

och den ansvarige ska regleras av ett personuppgiftsbiträdesavtal. Av avtalet ska bl.a. 

framgå att personuppgiftsbiträdet enbart får behandla personuppgifter enligt instruktioner 

                                                           
77 Se Öman. S och Lindblom. H, Personuppgiftslagen – en kommentar, 4:e upplagan, s. 124. 
78 RÅ 2001 ref. 35. 
79 4 § PuL, art. 4 i Dataskyddsdirektivet och ingresspunkt 18–21. 
80 3 § PuL. 
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från personuppgiftsansvarig. Av avtalet ska också framgå att biträdet måste vidta de 

säkerhetsåtgärder som krävs enligt PuL.81 Det kan i vissa fall vara svårt att reda ut vem 

som egentligen är personuppgiftsansvarig och vem som är ett biträde.  

För att klargöra rättsläget avseende detta, har Datainspektionen i sin praxis utvecklat 

begreppet personuppgiftsansvarig på så vis, att med ”bestämma över medlen för 

behandlingen” avses främst att den personuppgiftsansvarige är den som bestämmer över 

de tekniska och organisatoriska medlen för behandlingen. Enkelt uttryckt så är den 

personuppgiftsansvarige den som bestämmer hur själva behandlingen går till. Det är den 

personuppgiftsansvarige som bestämmer t.ex. vilka personuppgifter som ska behandlas, 

vilka som ska få tillgång till de behandlade personuppgifterna och när personuppgifterna 

ska raderas.82 

Att reda ut vem som är personuppgiftsansvarig är särskilt viktigt, då det är hos denna som 

ansvaret för behandling av personuppgifter ligger, även avseende de behandlingar som 

personuppgiftsbiträden företar på den personuppgiftsansvariges instruktioner.83 I vissa 

biträdessituationer kan dock gränsen för personuppgiftsansvaret vara flytande och det är 

möjligt att ett personuppgiftsbiträde är personuppgiftsansvarig för vissa behandlingar och 

agerar som biträde för andra behandlingar. Det finns även situationer där fler än en person 

får dela på personuppgiftsansvaret. Detta gäller generellt för de fall där själva 

personuppgiftsansvaret innehas av en juridisk person (exempelvis bolag, myndigheter, 

kommunalnämnder, organisationer eller föreningar). Detta betyder att när en anställd 

behandlar personuppgifter i samband med att denne utför sina arbetsuppgifter, så är det 

därför arbetsgivaren, den juridiska personen, som är personuppgiftsansvarig. En fysisk 

person kan emellertid i vissa fall bli personuppgiftsansvarig, som exempel kan nämnas 

när personuppgiftsbehandling sker i en enskild firma.84 

Parallella regelverk – missbruksregeln och hanteringsreglerna 

 

PuL bygger på två parallella regelverk - ett för strukturerat material, där samtliga 

paragrafer i lagen beaktas (kallat för hanteringsreglerna) och ett för ostrukturerat material, 

(kallad för missbruksregeln) som återfinns i 5a § PuL. Hanteringsreglerna är den 

                                                           
81 30 § PuL. 
82 Datainspektionens beslut av den 2 juli 2010, dnr 686–2010. Se även Lindblom. H och Öman. S, 
Personuppgiftslagen – En kommentar, 4:e uppl., 3 §, s. 93 f.  
83 30 § PuL 
84 Datainspektionens faktablad ”Personuppgiftsansvar” av augusti 2015. 
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ursprungliga regleringen85 och ska användas på personuppgiftsbehandling som omfattas 

av PuL, så länge behandlingen inte uppfyller kriterierna för missbruksregeln. I det fall 

missbruksregeln är tillämplig behöver flera av lagens paragrafer inte tillämpas, utan 

tillåtligheten av personuppgiftsbehandlingen avgörs av de kriterier som uppställs i andra 

stycket 5a § PuL.  

 

Missbruksregeln 

För ostrukturerat material gäller den så kallade missbruksregeln, som återfinns i 5a § PuL. 

Enligt missbruksregeln behöver hanteringsreglerna i PuL inte tillämpas på behandling av 

personuppgifter, som inte ingår i eller är avsedda att ingå i en samling av personuppgifter, 

som har strukturerats för att påtagligt underlätta sökning efter dessa eller en 

sammanställning av dessa personuppgifter. Avsikten med missbruksregeln har varit att 

från hanteringsreglerna undanta sådan ostrukturerad vardaglig behandling av 

personuppgifter, som typiskt sett inte innebär några större risker för kränkning av den 

registrerades personliga integritet. I det undantagna området ingår bland annat löpande 

text i ordbehandlingsprogram och på webbsidor, enstaka ljud- och bildupptagningar samt 

e-kostkorrespondens, under förutsättning att materialet inte ingår i eller ska infogas i en 

databas med en personuppgiftsanknuten struktur. 86 En behandling som omfattas av 

missbruksregeln är tillåten så länge behandlingen inte kränker den registrerades 

personliga integritet.87 Vad som är en kränkning av den registrerades personliga integritet 

får bedömas från fall till fall efter en helhetsbedömning.88 

I en sådan bedömning måste bland annat tas hänsyn till vilka uppgifter som behandlas, i 

vilket sammanhang de förekommer, för vilket syfte uppgifterna behandlas, vilken 

spridning de har fått eller riskerar att få samt vad behandlingen kan leda till.89 Viss ledning 

kan självklart tas från hanteringsreglerna. I det fallet en behandling inte skulle vara 

otillåten enligt hanteringsreglerna kan även antas att det en behandling inte heller är 

otillåten enligt missbruksregeln.90 

 

                                                           
85 5a § PuL infördes i PuL först år 2007, åtta år efter lagens ikraftträdande.  
86 Prop. 2005/06:173 s. 18 ff. 
87 5a § PuL. 
88 Se Prop 2005/06:173 s. 26 f. 
89 Öman. S och Lindblom. H, Personuppgiftslagen – En kommentar, 4:e uppl., 5a §, s. 148. 
90 Prop. 2005/06:173, s. 27. 
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Hanteringsreglerna  

Hanteringsreglerna tillämpas vid en behandling av personuppgifter som ingår i eller är 

avsedda att ingå i en samling av personuppgifter, som har strukturerats för att påtagligt 

underlätta sökning efter eller sammanställning av personuppgifter.91 Exempel på sådana 

strukturerade samlingar är de flesta automatiserade ärendehanteringssystem eller 

kundregister, då dessa så gott som alltid är strukturerade för att underlätta sökning av 

personuppgifter. Vid tillämpning av hanteringsreglerna måste den 

personuppgiftsansvarige tillse att den aktuella personuppgiftsbehandlingen uppfyller 

samtliga krav som ställs på sådan behandling i PuL (bland annat de grundläggande kraven 

för personuppgiftsbehandling i 9 § PuL). Vidare måste det stämmas av att behandlingen 

är tillåten enligt 10 § PuL samt, i det fallet att vissa särskilt reglerade 

personuppgiftskategorier behandlas, uppfylla de krav som ställs på behandling av sådana 

personuppgifter. Kraven som ställs på behandlingen kommer i relevanta delar att gås 

igenom nedan. 

 

Grundläggande krav på personuppgiftsbehandlingen  

 

I 9 § PuL finns de grundläggande principerna för personuppgiftsbehandling som den 

personuppgiftsansvarige ska följa. Principerna är viktiga då dessa är tillämpliga på all 

behandling av personuppgifter, om hanteringsreglerna är tillämpliga. Dessa principer kan 

även beaktas inom den kränkningsbedömning som görs enligt missbruksregeln.  

Principerna fokuserar bland annat på ändamålen med behandlingen av personuppgifter. I 

paragrafen fastställs att personuppgifter enbart får användas för särskilda, uttryckligt 

angivna och berättigade ändamål. Med detta menas att den personuppgiftsansvarige 

enbart får hantera personuppgifter i de fall det är berättigat enligt PuL (och eventuella 

registerlagar) och att den personuppgiftsansvarige redan vid insamlingen ska ha bestämt 

och uttryckt vad personuppgifterna ska användas till. Denna användning får inte ha 

uttryckts alltför ospecifikt.92 Vidare stadgas att personuppgifterna inte får behandlas för 

något ändamål som är oförenligt med de ändamål för vilka uppgifterna ursprungligen 

samlades in.93 Dessa bestämmelser är till för att hindra att den personuppgiftsansvarige 

                                                           
91 5 a§ PuL e contrario. 
92 Se bl.a. Öman. S och Lindblom. H, Personuppgiftslagen – En kommentar, 4:e upplagan s. 197 ff. 
93 Detta kallas även finalitetsprincipen.  
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börjar behandla personuppgifter för andra, för den personuppgiftsansvarige bekväma eller 

viktiga, ändamål än det ändamål som uppgifterna samlades in för.94 

I paragrafen ges vidare ett antal påbud avseende vilka personuppgifter som får behandlas 

vilket knyts till ändamålen med behandlingen. Personuppgifterna som behandlas ska vara 

adekvata och relevanta för de ändamål som de behandlas för samt att inte fler 

personuppgifter än vad som är nödvändigt för själva behandlingen får behandlas. Vidare 

ska personuppgifterna vara riktiga och, om det är nödvändigt, aktuella. Alla dessa påbud 

syftar till att begränsa tillgången till personuppgifter för den personuppgiftsansvarige, 

som då måste klargöra varför ändamålet kräver just de personuppgifter denne vill 

behandla.  

Vidare förklaras i paragrafen att den personuppgiftsansvarige är skyldig att vidta alla 

rimliga åtgärder för att rätta, blockera eller utplåna de personuppgifter som är felaktiga 

eller ofullständiga, med hänsyn till behandlingen. Slutligen ska även den 

personuppgiftsansvarige vara skyldig att se till att personuppgifter inte bevaras under en 

längre tid än vad som är nödvändigt, med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Det 

ska däremot återigen påminnas om, att eftersom PuL är subsidiär, så kan den 

personuppgiftsansvarige vara skyldig att spara personuppgifter enligt andra lagar och 

föreskrifter, även efter att ändamålen har uppfyllts. Dessa regler har då företräde framför 

PuL:s regler om bevarandetid.95 

I paragrafen återges även att personuppgifter enbart får behandlas om det är lagligt och 

att dessa ska även alltid ska behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed. Vad 

som menas med lagligt har varit osäkert. Den förhärskande meningen tycks ha varit att 

med kravet på en behandlings laglighet menas att behandlingen måste vara i enlighet med 

PuL men även med andra lagar som till exempel marknadsföringslagen (2008:486).96 

HFD har däremot nyligen i ett mål97, efter en tolkning av de olika språkversionerna av 

dataskyddsdirektivet, funnit att med lagligt enbart menas att personuppgiftsbehandlingen 

ska vara i enlighet med PuL och med denna lags meddelade föreskrifter. Kravet på korrekt 

behandling verkar även syfta på att själva behandlingen ifråga ska vara korrekt i enlighet 

med PuL. Kravet på att behandlingen ska vara i enlighet med god sed får avgöras med 

                                                           
94 Så kallad ändamålsglidning. För en vidare förklaring av begreppet ändamålsglidning se t.ex. s. 86 i 
Integritetskommitténs delbetänkande (SOU 2016:41). 
95 Exempel på sådana regler kan vara regler i Arkivlag (1990:782) och Bokföringslag (1999:1078). 
96 Se Öman. S och Lindblom. H, Personuppgiftslagen – En kommentar, 4:e uppl., s. 195. 
97 Mål nr 6121–15 av den 3 juni 2016. 
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hänsyn till bland annat föreskrifter, branschregler och överenskommelser samt hur en 

ansvarsfull personuppgiftsansvarig normalt beter sig.98 

Tillåten behandling  

 

I 9 § PuL stadgas krav på hur och i vilken omfattning personuppgifter får behandlas. För 

att en personuppgiftsansvarig ska få behandla personuppgifter, krävs det även att själva 

behandlingen i sig är tillåten. Reglerna för när en generell behandling av personuppgifter 

är tillåten återfinns i 10 § PuL, medan de speciella regler som rör behandling av särskilt 

skyddsvärda kategorier av personuppgifter återfinns i senare delar av lagen. Dessa 

skyddsvärda kategorier tas upp senare i denna redogörelse. 

Huvudregeln för tillåten behandling är att den registrerade lämnar sitt samtycke till 

behandlingen. Utöver samtycke så finns det ett antal tillåtlighetsgrunder som grundar sig 

på om behandlingen är nödvändig för vissa syften. 

Dessa är: 

  Att behandlingen är nödvändig för att ett avtal med den registrerade ska kunna 

fullgöras eller åtgärder som den registrerade begärt ska kunna vidtas innan avtal 

träffas 

 För att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet 

 Vitala intressen för den registrerade ska kunna skyddas 

 För att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse  

 För att utföra en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning samt  

 intresseavvägning. 

Tillåtlighetsgrunderna är viktiga, då det finns flera tillfällen då en personuppgiftsansvarig 

inte kan samla in samtycken, men där personuppgifter ändå måste behandlas. Exempelvis 

är det viktigt att personuppgifter kan behandlas vid myndighetsutövning eller att 

personuppgifter får behandlas för att skydda vitala intressen för den registrerade vid t. ex 

tvångs- och akutsjukvård. Inom ramen för den här uppsatsen är de viktigaste 

tillåtlighetsgrunderna emellertid samtycke, avtal och intresseavvägning, då det är dessa 

som oftast används av arbetsgivare avseende deras behandling av arbetstagares 

                                                           
98 Öman. S och Lindblom. H, Personuppgiftslagen – En kommentar, 4:e uppl. s. 196 f. 
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personuppgifter. Därför kommer uppsatsen fortsättningsvis koncentreras på dessa 

tillåtlighetsgrunder.  

Samtycke  

Definitionen på samtycke finns i 3 § PuL, där det stadgas att ett samtycke ska vara 

frivilligt och utgöra en särskild och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, 

efter att ha blivit informerad, godtar behandlingen av de personuppgifter som rör denne.  

Med frivilligt menas att den registrerade ska ha ett fritt val att avgöra om dennes 

personuppgifter ska få behandlas. I det fallet den registrerade i praktiken inte kan avstå är 

samtycket inte frivilligt.99 Exempel på detta kan vara om ett företag i monopolställning 

kräver viss personuppgiftsbehandling för att en kund ska kunna ta del av dess tjänster.100 

För att ett samtycke ska vara giltigt krävs att det är informerat och särskilt. Utifrån 

definitionen på samtycke, kan det utgås från att informationen den registrerade får ska 

vara tillräcklig för att kunna avgöra om dennes personuppgifter får behandlas för de 

ändamål och på det sätt som planerats. Det framgår inte ur förarbetena vad som ska ingå 

i informationen, men Datainspektionen synes utgå från att informationen som ska ges är 

i överensstämmelse med de allmänna krav på information som ges i 25 § PuL.101 Med 

särskilt menas att det ska vara specifik information om behandlingen som kan ske. Det 

räcker inte med en alltför vag beskrivning av tänkbara behandlingar.102 

Med otvetydig viljeyttring menas att det ska framgå att samtycket har lämnats. Det kan i 

samband härmed klargöras att det är den registrerade som ska avge viljeyttringen. Det 

finns inte utrymme för exempelvis fackföreningar att göra detta å den registrerades 

vägnar.103 

Särskilt om samtycke i arbetslivet 

Inom arbetslivet finns det begränsade möjligheter för en arbetsgivare att använda sig av 

tillåtlighetsgrunden samtycke. Detta beror på att en arbetstagare är i en beroendeställning 

                                                           
99 Se SOU 1997:39 s. 342. 
100 Se t.ex. Datainspektionens beslut 246–2007 av den 8 oktober 2007 som gällde Telias begäran att 
behandla personnummer för att lämna ett anbud på fast telefoni. Telia ansågs ha en monopolställning 
och ett giltigt samtycke kunde därför inte lämnas. 
101 Se informationsmaterialet ”Datainspektionen informerar- Samtycke enligt personuppgiftslagen”, 
2015, s. 16 f. Denna tolkning av rekvisitet ”informerad” överensstämmer med den tolkning av rekvisitet 
som görs av Artikel 29-gruppen avseende dataskyddsdirektivet i ”Opinion 15/2011 on the definition of 
consent”, adopted on 13 July 2011, s. 19. 
102 Se Öman. S och Lindblom. H, Personuppgiftslagen – En kommentar, 4:e uppl. 3. s. 112. 
103 Öman. S och Lindblom. H, Personuppgiftslagen – En kommentar, 4:e uppl. s. 108. 
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till arbetsgivaren, och därför inte anses kunna lämna ett giltigt samtycke, då 

beroendeställningen leder till att rekvisitet om frivillighet inte uppfylls.   

Om arbetstagaren erbjuds rimliga alternativ och inte utsätts för någon påtryckning kan 

däremot ett samtycke godtas.104 Samtycket måste i det fallet även kunna dras tillbaka utan 

att det medför några nackdelar för arbetstagaren.105 Exempel på detta är när ett 

positioneringssystem används som körjournal istället för handskrivna körjournaler.106 Ett 

annat tänkbart exempel är om en byggherre utrustar en arbetstagare med en 

positioneringsanordning, som registrerar om arbetstagaren är på byggarbetsplatsen, så att 

kravet på elektroniska personalliggare enligt 39 kap. 11 a § skatteförfarandelag 

(2011:1244) uppfylls. I det fallet att alternativ ges, som i de ovan nämnda situationerna 

(att arbetstagaren istället kan föra en handskriven körjournal eller att stämpla in med en 

elektronisk nyckel), bör ett samtycke existera.  

Värt att nämna i sammanhanget är att Datainspektionen tycks anse att en arbetssökande 

har större möjligheter att samtycka till en behandling än vad arbetstagare har. Detta då 

beroendeställningen till arbetsgivaren inte anses vara lika stor innan den arbetssökande 

blivit anställd.107  

I de fall där arbetstagaren inte kan lämna ett giltigt samtycke, måste arbetsgivaren stödja 

sig på en alternativ laglighetsgrund för att få behandla personuppgifter, exempelvis att 

behandlingen sker för att uppfylla ett avtal med den registrerade (arbetstagaren) eller för 

att uppfylla en rättslig skyldighet. De vanligaste alternativa laglighetsgrunderna för 

arbetsgivaren att tillgripa, torde vara att personuppgiftsbehandlingen utförs för att 

uppfylla ett avtal eller sker med stöd av en intresseavvägning.  

Avtal  

För arbetslivets parter är grunden avtal viktigast, vad avser den arbetsgivarbehandling av 

personuppgifter som krävs för att kunna administrera löneutbetalningar och andra 

prestationer till arbetstagaren. Liknande tillämpningsområden kan vara 

behörighetskontrollsystem och företagshälsovård. Även sådana bestämmelser som 

                                                           
104 Se Datainspektionens faktablad ”Positionering i arbetslivet”, maj 2014, sid 2. 
105 Datainspektionens rapport 2005:3 ”Övervakning i arbetslivet - Kontroll av de anställdas Internet och 
e-postanvändning m.m., s. 7.  
106 Se Datainspektionens beslut 775–2011 av den 10 april 2012. 
107 Datainspektionens rapport 2005:3 ”Övervakning i arbetslivet - Kontroll av de anställdas Internet och 
e-postanvändning m.m., s. 22. Jfr dock SOU 2009:44 s. 112 för avvikande åsikt.  
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tillkommit i kollektivavtal mellan arbetsgivare (eller arbetsgivarorganisation) och 

fackförening, som ges en utfyllande verkan i det individuella anställningsavtalet, anses 

ingå i avtalet.108  

Intresseavvägning  

En viktig laglighetsgrund för en arbetsgivare, som vill kunna behandla personuppgifter 

om en arbetstagare, är att göra detta med stöd av en intresseavvägning. En 

intresseavvägning kan bl. a användas för den typ av personuppgiftsbehandling som sker 

på olika sätt, när arbetsgivaren övervakar den anställde exempelvis genom 

positioneringsteknik, loggning av passerkort, e-post och/eller internet-aktivitet. Vid en 

intresseavvägning vägs den personuppgiftsansvariges intresse av behandlingen, mot den 

registrerades intresse av skydd för sin personliga integritet. Intresseavvägningen utgår 

från det ändamål som den personuppgiftsansvarige har med behandlingen av 

personuppgifterna. Ändamålet ska vara ett berättigat intresse hos den 

personuppgiftsansvarige eller hos den tredje man, till vilken personuppgifterna ska 

lämnas ut.   

Vid en genomgång av rekvisiten så behöver hänsyn för det första tas till om den 

personuppgiftsansvarige har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna. I det fallet 

att ett berättigat intresse inte finns, kan uppgifterna inte behandlas med stöd av en 

intresseavvägning. Vad som utgör ett sådant berättigat intresse är oklart och får bedömas 

från fall till fall. Som påpekats i doktrinen,109 framgår det redan av 9 § PuL att 

personuppgifter enbart får behandlas för berättigade ändamål. Skillnaden mellan 

bestämmelserna i 9 och 10 §§, är att i 9 § talas det om insamling, medan det berättigade 

intresset i 10 § gäller all behandling. Om den personuppgiftsansvarige (arbetsgivaren) har 

ett berättigat intresse av behandlingen, blir nästa steg att väga detta mot den registrerades 

(arbetstagarens) intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten. Den 

personuppgiftsansvarige måste då bedöma om det egna intresset för att behandla 

uppgifterna väger över den registrerades intresse. Datainspektion har uttryckt att en sådan 

intresseavvägning måste bygga på en helhetsbedömning i det enskilda fallet.110 I denna 

intresseavvägning ska det återigen hänsyn tas till de ändamål som ligger bakom 

                                                           
108 Se Öman. S och Lindblom. H, Personuppgiftslagen – En kommentar, 4:e uppl., 10 § med hänvisningar, 
s. 230 f. 
109 Se Öman. S och Lindblom. H, Personuppgiftslagen – En kommentar, 4:e uppl.,10 §, s. 224 f.  
110 Se bl.a. Datainspektionens informationsskrift - Personuppgifter i arbetslivet. 
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personuppgiftsbehandlingen. Vissa ändamål väger tyngre än andra, där bl. a 

personuppgiftsbehandling som betingas av säkerhetsskäl i allmänhet väger tyngre än 

personuppgiftsbehandling som betingas av företagsekonomiska effektivitetsskäl.111 

Datainspektionen har i sin praxis slagit fast vad som normalt bör tas hänsyn till i en 

intresseavvägning inom olika områden, bland annat avseende marknadsföringsändamål 

och i arbetslivet. För arbetslivet ska det bland annat tas hänsyn till följande 

omständigheter; verksamheten som bedrivs, om det finns överenskommelser i 

kollektivavtal, praxis inom branschen, de interna policys som utfärdats av arbetsgivaren, 

vilka ändamål som finns för behandlingen, den organisatoriska och tekniska säkerheten 

för personuppgifterna, om arbetstagaren motsätter sig behandlingen, vilken information 

arbetstagarna har fått enligt PuL och hur personuppgifterna behandlas och resultatet 

används.112  

Specialreglerade personuppgifter 

 

I PuL finns det specialbestämmelser för vissa kategorier av personuppgifter. 

Personuppgifterna anses vara av en sådan art att de kräver ett större skydd än övriga 

personuppgifter. För dessa kategorier av personuppgifter krävs att en 

personuppgiftsansvarig som vill behandla personuppgifterna måste uppfylla de särskilda 

krav som ställs i respektive specialbestämmelse. Den personuppgiftsansvarige måste 

utöver detta självklart även uppfylla alla de olika generella krav som ställs på all slags 

personuppgiftsbehandling. I PuL finns det sådana särskilda krav gällande personuppgifter 

som betecknas som känsliga personuppgifter (13–20 §§), uppgifter om lagöverträdelse 

(21 §) samt personnummer (22 §). 

Känsliga personuppgifter  

Enligt PuL råder ett förbud mot att behandla känsliga personuppgifter. Vilka kategorier 

av personuppgifter som betecknas som känsliga, framgår av uppräkningen i 13 § PuL. 

Dessa uppgifter är: ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller 

sexualliv.  

                                                           
111 Datainspektionens informationsskrift - Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen, s. 11. 
112 Listan är tagen från Datainspektionens informationsskrift - Intresseavvägning enligt 
personuppgiftslagen, s. 12.  
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De flesta kategorier av personuppgifter är i sig själva tillräckligt beskrivande och kräver 

inte en närmare beskrivning i den här översikten. Vad gäller förbudet mot att behandla 

personuppgifter om medlemskap i fackförening. ska det dock noteras att medlemskap i a-

kassa eller medlemskap i en arbetsgivarförening, inte anses falla under förbudet i 13 § 

PuL.113 Den mest övergripande, och för den delen även mest oklara kategorin av känsliga 

personuppgifter, torde vara uppgifter om hälsa. Uppgifter om hälsa har i svensk rätt ett 

vitt tillämpningsområde. Så anses, enligt praxis, exempelvis uppgift om ett positivt 

utandningstest för alkohol vara uppgift om hälsa114 och så även uppgift om att någon är 

medlem i De Handikappades Riksförbund115. Även uppgifter om särskilda behov som 

indirekt rör hälsa, kan vara att anse som en sådan hälsouppgift. Exempel på detta är 

uppgift om behov av ledarhund, specialfordon eller hjälpmedel som krycka eller 

rullstol.116 

I 14–19 §§ PuL finns bestämmelser som utgör undantag mot förbudet att behandla 

känsliga personuppgifter. 15 § PuL innehåller bestämmelser om att känsliga 

personuppgifter får behandlas om den registrerade har lämnat sitt uttryckliga samtycke 

till behandlingen, eller själv på ett tydligt sätt offentliggjort uppgifterna. Till skillnad från 

samtyckesdefinitionen i 10 §, krävs det således att samtycket har varit uttryckligt. Det blir 

högst troligtvis en bevisfråga, där det ställs ökade krav på den personuppgiftsansvarige 

att visa att samtycke till behandling finns. Enligt 16 § får känsliga personuppgifter 

behandlas om det, bl.a. är nödvändigt för att den personuppgiftsansvarige ska kunna 

fullgöra sina skyldigheter eller utöva sina rättigheter inom arbetsrätten. Skyldigheten eller 

rättigheten kan följa av lagstiftning, myndighetsbeslut eller kollektivavtal och andra avtal. 

Denna skyldighet ska åläggas den personuppgiftsansvarige och inte någon annan.117 

Datalagskommittén ansåg att begreppet ”inom arbetsrätten” inte borde ges en alltför snäv 

betydelse och att i stort sett alla skyldigheter och rättigheter för arbetsgivare beträffande 

de anställda och deras organisationer borde kunna innefattas i begreppet. 

Datalagskommittén  menade även på att skyldigheter och rättigheter för fackliga 

organisationer, i förhållande till arbetsgivare och deras organisationer, borde innefattas i 

begreppet.118 Exempel på behandlingar som kan falla under undantaget, är arbetsgivares 

                                                           
113 Öman. S och Lindblom. H, Personuppgiftslagen – En kommentar, 4:e uppl.,13 §, s. 285. 
114 Se Datainspektionens beslut med dnr 500–2010 av den 12 januari 2011. 
115 Se Datainspektionens beslut med dnr 1176–2008 av den 15 oktober 2008. 
116 SOU 2003:87, s. 178. 
117 Öman. S och Lindblom. H, Personuppgiftslagen – En kommentar, 4:e uppl., 16 §, s. 304.  
118 SOU 1997:39 s. 374. 
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behandling av personuppgifter i samband med sjuklön, utredning av frånvarorätt och 

rehabilitering av arbetstagare, eller när fackligt medlemskap registreras hos arbetsgivaren 

för att denne ska kunna fullgöra sin förhandlingsskyldighet enligt förhandlingsreglerna i 

MBL, eller om arbetsgivaren åtagit sig att göra löneavdrag för fackföreningsavgift.119 Det 

gäller dock att behandlingen följer av en reell rättighet eller skyldighet. Datainspektionen 

har i beslut funnit att ett landstings behandling av personuppgifter, i samband med 

slumpmässig alkoholtestning av personal i preventivt syfte, inte kunde stödja sig på 16 § 

PuL då det lagstadgade rehabiliteringsansvaret för en arbetsgivare inte täckte en sådan 

situation, utan endast kunde tillämpas om det fanns en reell misstanke mot en 

arbetstagare. Det fanns därför inte en rättslig skyldighet för arbetsgivaren att stödja sig på 

vid behandlingen av resultatet av alkoholtestet.120  

I 17 § är ideella föreningar (exempelvis med ett fackligt syfte) undantagna förbudet och 

får inom ramen för sin verksamhet behandla känsliga personuppgifter om organisationens 

medlemmar. Det är däremot inte tillåtet att lämna ut känsliga personuppgifter till tredje 

man utan att den registrerade först uttryckligen samtyckt till det. I 18 § finns det ett 

undantag för hälso- och sjukvården att behandla känsliga personuppgifter för vissa i 

paragrafen uppräknade ändamål, som i stort sett omfattar den vårdande verksamhet hälso- 

och sjukvården utför. Forskning och statistik har fått ett undantag i 19 § som stadgar att 

känsliga personuppgifter får behandlas i vissa fall. Vid forskning för sådan behandling 

som godkänts enligt lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. 

För statistikändamål får behandling ske om samhällsintresset klart överväger risken för 

otillbörligt intrång i den personliga integriteten. 

Uppgifter om lagöverträdelse samt personnummer  

I 21 § PuL framgår att det är förbjudet för andra än myndigheter att behandla 

personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott. Även domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel och administrativa frihetsberövanden omfattas av 

förbudet. Datainspektionen kan däremot meddela föreskrifter eller medge enskilda 

undantag från förbudet. Exempel på när enskilt undantag har lämnats är när 

försäkringsbolag, för premieberäkningen av bilförsäkringar, velat mäta i vilken hastighet 

och på vilken sträcka fordonet körs för att sedan jämföra den hastigheten mot de 

                                                           
119 Datainspektions skrift - Personuppgifter i arbetslivet. 
120 Datainspektionens beslut, dnr 1492–2012, av den 31 maj 2013. 
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hastighetsbegränsningar som finns på den aktuella sträckan.121  Ett liknande förfarande, 

där ett fordons hastighet mätts och jämförts mot den legala hastighetsbegränsningen, var 

när ett livsmedelsföretag beviljades ett enskilt undantag av Datainspektionen, för att se 

om deras förare körde för fort. Syftet var i det fallet att göra förarna uppmärksamma på 

vilken hastighet de höll för att främja trafiksäkerhet.122 Av 22 § PuL framgår vidare att 

personnummer utan samtycke endast får behandlas om det är klart motiverat med hänsyn 

till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller av något 

beaktansvärt skäl.  

Informationsskyldighet och registrerades rättigheter 

 

En personuppgiftsansvarig är skyldig att tillhandahålla den registrerade information om 

den personuppgiftsbehandling som utförs angående denne. Informationen ska omfatta 

uppgift om den personuppgiftsansvariges identitet, uppgift om ändamålen med 

behandlingen och all övrig information som behövs för att den registrerade ska kunna ta 

tillvara sina rättigheter i samband med behandlingen. Information behöver däremot inte, 

enligt 25 § PuL lämnas om sådant som den registrerade redan känner till.  Detta gäller 

såväl när uppgifterna samlas in från den registrerade själv, enligt 23 § PuL, som då 

personuppgifterna samlas in från någon annan källa än den registrerade i enlighet med  

24 § PuL. I de fall information samlas in från andra källor än från den registrerade själv 

behöver information inte lämnas, såvida det inte finns bestämmelser om registrerandet 

eller utlämnandet av personuppgifter, i lag eller annan författning. 

Informationsskyldigheten gäller heller inte om det visar sig omöjligt eller innebär en 

oproportionerligt stor arbetsinsats, att informera om personuppgiftsbehandlingen.  

Den informationsplikt för den personuppgiftsansvarige som ovan har redogjorts för, är i 

motsvarande mån en av de viktigaste rättigheterna för den registrerade, då detta utgör en 

rätt att få reda på vem och för vilka syften som den registrerades personuppgifter 

behandlas. Detta vilket möjliggör för den registrerade att ta reda på vilka rättigheter hen 

har. Informationsplikten blir naturligtvis högst relevant avseende samtycke. I det fall ett 

samtycke inte uppfyller de krav som ställs på information i 25 § PuL har både 

Datainspektionen och artikel 29-gruppen, bedömt att kravet på att ett samtycke ska vara 

                                                           
121 Se till exempel Datainspektionens beslut 2012-10-09, dnr 1270–2012 och beslut 2013-06-14, dnr 
354–2013. 
122 Datainspektionens beslut 2013-11-18, dnr 768–2013. 
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informerat inte är uppfyllt och att ett giltigt samtycke inte föreligger.123 

Informationsplikten är dock viktig för en personuppgiftsansvarig att förhålla sig till vid 

all slags personuppgiftsbehandling, oavsett vilken laglighetsgrund som den 

personuppgiftsansvarige använder sig av för sin behandling av personuppgifter.  

I 26 § PuL stadgas att den personuppgiftsansvarige efter ansökan är skyldig att lämna 

besked om personuppgifter, som rör den registrerade, behandlas eller ej. Om information 

behandlas ska även uppgifter lämnas skriftligen om vilka uppgifter om den sökande som 

behandlas, varifrån dessa hämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare 

som uppgifterna har lämnas ut.  En ansökan kan utfås utan avgift varje kalenderår, ska 

ske skriftligen och vara undertecknad av sökanden. Detta, vanligen benämnda, 

registerutdrag är en långtgående rättighet för den registrerade. Detta kan i vissa fall 

generera en stor mängd information, om ansökan exempelvis ställs till en vårdgivare, ett 

inkassobolag eller ett försäkringsbolag. Det är bland annat med tanke på detta, som den 

normala tidsfristen på en månad för den personuppgiftsansvarige att få fram 

informationen, kan utsträckas till fyra månader om det finns särskilda skäl. Rätten till 

registerutdrag är däremot inte absolut. Det finns undantag både i 26 § och i 27 § PuL som 

reglerar när registerutdrag inte ska lämnas. Vidare så berörs inte heller personuppgifter 

som behandlas med stöd av 5 a § PuL.  

Av 28 § PuL framgår att den personuppgiftsansvarige på begäran av en registrerad snarast 

ska rätta, blockera eller utplåna personuppgifter, som inte behandlats i stöd med PuL eller 

de föreskrifter som utfärdats med stöd av lagen samt att den personuppgiftsansvarige, i 

normala fall, även måste underrätta tredje man till vilken uppgifterna lämnats ut om 

utlämnandet. I 29 § PuL framgår att om ett beslut som grundas enbart på automatiserad 

behandling har rättsliga eller annars märkbara följder för en fysisk person, så ska den som 

berörs av beslutet på begäran få beslutet omprövat av någon fysisk person.  

Personuppgiftsbiträde, säkerhet, tredjelandsöverföring och sanktioner 

 

PuL:s 30 – 32 §§ innehåller bestämmelser som syftar till att förhindra att personuppgifter 

behandlas på ett sätt som kan medföra men för den registrerades personliga integritet. 

Dessa bestämmelser reglerar säkerheten och förklarar vilka mått och steg en 

personuppgiftsansvarig eller dennas personuppgiftsbiträde måste vidta för att behandla 

                                                           
123 Se Datainspektionens informationsskrift ”Samtycke enligt personuppgiftslagen”, s.7 och artikel 29-
gruppens ”Opinion 15/2011 on the definition of consent”, s. 19. 
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personuppgifterna och reglerar även det inbördes förhållandet mellan 

personuppgiftsansvarige och biträdet. Till säkerhetsbestämmelserna kan även räknas 33–

35 §§, som innehåller förbud mot att överföra personuppgifter till ett land utanför EU/EES 

som saknar adekvat skyddsnivå för personuppgifterna, om inte vissa undantag är 

tillämpliga.  

Vidare är Datainspektionens befogenheter reglerade i 43 – 49 §§ PuL. I bestämmelserna 

finns även de sanktioner som kan aktualiseras om en personuppgiftsansvarig inte följer 

lagen. Datainspektionen är en tillsynsmyndighet och det är genom tillsynsbeslut som 

Datainspektionen avgör om en personuppgiftsansvarig följer PuL eller inte. 

Datainspektionens tillsynsbeslut kan överklagas till förvaltningsdomstol. För att 

Datainspektionen ska ha möjlighet att kunna sköta sin tillsynsverksamhet, så är en 

personuppgiftsansvarig skyldig att ge Datainspektionen tillträde till relevanta lokaler och 

själva personuppgifterna som behandlas, samt även tillgång till dokumentation och 

upplysningar om hur personuppgifter behandlas. 

Om en personuppgiftsansvarig inte rättar sig efter Datainspektionens beslut kan 

myndigheten vid vite förbjuda den personuppgiftsansvarige att behandla 

personuppgifterna på något annat sätt än att lagra personuppgifterna. Vidare kan 

myndigheten ansöka till Förvaltningsrätten i Stockholm, om utplåning av personuppgifter 

som behandlats på ett olagligt sätt. 

En personuppgiftsansvarig är även skyldig att ersätta en registrerad för skada och 

kränkning av den personliga integriteten, som en behandling av personuppgifter i strid 

med PuL har orsakat. Vidare är vissa överträdelser av PuL även straffsanktionerade. 

Dessa räknas upp i 49 § PuL. Påföljden för den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 

begår ett sådant brott mot lagen är böter eller fängelse i högst sex månader, eller, om 

brottet är grovt, fängelse i högst två år.  

Dataskyddsförordningen 
 

Den 25 maj 2018 kommer den nya Dataskyddsförordningen att träda i kraft och i och med 

detta bli svensk lag. Förordningen ersätter PuL. Då förordningen bygger på 

Dataskyddsdirektivet, vilket i sin tur PuL bygger på, kommer mycket av strukturen i den 

nya lagstiftningen att vara densamma. En hel del nyheter tillkommer dock. Framförallt 

har skyddet stärkts för registrerade och ansvaret för personuppgiftsansvariga och 
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personuppgiftsbiträden har i motsvarande grad skärpts. Bland nyheterna kan bland annat 

noteras fler och skärpta rättigheter för registrerade som t.ex. rätten att bli glömd124 och 

rätten till dataportabilitet125, minskat utrymme för företag att baka in kringtjänster i ett 

samtycke126 samt ökade och hårdare sanktioner för företag som bryter mot förordningen. 

En stor skillnad för svensk del blir att utrymmet för svenska särlösningar krymper 

väsentligt. Förordningen ger mindre utrymme för nationella särskilda regleringar och 

detta kommer att leda till att den svenska särregleringen i 5a § PuL ”missbruksregeln” 

försvinner. Följden av detta blir att även svenska registerlagar, och andra lagar som 

behandlar personuppgifter, självklart måste anpassas till förordningen.  

Vad gäller specifikt arbetsrättsliga förhållanden så finns det ett antal mer eller mindre 

viktiga förändringar i förordningen. De största direkta skillnaderna som författaren 

noterat kommer att behandlas översiktligt nedan. En stor förändring som införs i och med 

förordningen är att den registrerade enligt artikel 21127 har rätt att när som helst göra 

invändningar mot en behandling av personuppgifter, som grundar sig på att en sådan 

behandling är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller sker på grund 

av en intresseavvägning. Om sådan behandling sker, krävs att behandlingen sker för ett 

fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Alternativt behöver den 

personuppgiftsansvarige påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen, som väger 

tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter. Denna rätt existerar redan i 

ett annat format i artikel 14 dataskyddsdirektivet, men detta blev inte implementerat i 

PuL. Det kan tänkas att den här rättigheten kan komma att försvåra för en arbetsgivare 

möjlighet till att behandla personuppgifter avseende arbetstagare, med stöd av en 

intresseavvägning. Vilken betydelse rättigheten får är dock i skrivande stund oklart och 

det lär säkerligen bli ett problem för tillsynsmyndigheten128 att lösa.  

Det finns även vissa oklarheter i förordningen som kan innebära förändringar för svensk 

del, beroende på hur förordningen tolkas. I artikel 6 punkten 1 (f) förordningen, framgår 

att offentliga myndigheter inte kan stödja sig på en intresseavvägning när de fullgör sina 

uppgifter. Istället kommer myndigheter i dessa fall få stödja sig på laglighetsgrunden 

                                                           
124 Artikel 17 förordningen. 
125 Artikel 20 förordningen. 
126 Se förordningens artikel 7 punkten 4 samt skäl 43. 
127 Se även Dataskyddsförordningens skäl 69. 
128 I dagsläget ser det ut som att Datainspektionen blir tillsynsmyndighet enligt Dataskyddsförordningen 
men detta är ännu inte beslutat om.  
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”allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning” artikel 6 punkten 1 (e). Det är 

oklart om den laglighetsgrunden ger samma möjligheter för myndigheter att behandla 

personuppgifter som en intresseavvägning gör. Detta kan självklart få betydelse i de fall 

där myndigheten behandlar personuppgifter inom sin roll som arbetsgivare, beroende på 

hur artikeln kommer att tolkas.  

Att det nu i undantagen mot att behandla känsliga personuppgifter129 i artikel 9 punkten 

2 (b), framgår att känsliga personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att den 

personuppgiftsansvarige eller den registrerade ska kunna utöva sina rättigheter och 

skyldigheter, enligt tre utpekade områden. Områdena är inom arbetsrätten, social trygghet 

samt socialt skydd.  Till skillnad från PuL kan således känsliga personuppgifter behandlas 

för att fullgöra rättigheter och skyldigheter inom ett större område. Undantaget är nu även 

utsträckt till sådan grad att en personuppgiftsansvarig kan behandla känsliga 

personuppgifter, för att fullgöra en registrerads rättigheter och skyldigheter. I detta fall 

torde den registrerade i de flesta fall vara arbetstagaren. I förordningen uppges vidare att 

den sagda behandlingen måste vara tillåten enligt EU-rätt, nationell rätt eller 

kollektivavtal, som ska föreskriva lämpliga skyddsåtgärder för att behandlingen ska få 

utföras. Skillnaden i denna del blir (högst naturligt) att EU-rätt tillkommer som grund för 

tillåtlighet.  Exakt vad den ovan beskrivna utvidgning av undantaget betyder för svensk 

del är i dagsläget oklart. 

Även det förhållandet att lagar som KÖL 130 med flera måste anpassas till förordningen 

bör påminnas om. Likväl som att flera av de mer allmänna situationer som regleras i 

förordningen, självklart också kommer att ha bäring på arbetslivet. 

Det ska till sist påminnas att det i artikel 8, ges möjligheter för medlemsstaterna att i lag 

eller kollektivavtal fastställa mer specifika regler för att säkerställa skyddet av rättigheter 

och friheter vid behandling av anställdas personuppgifter i anställningsförhållandet. Om 

den svenska lagstiftaren eller arbetstagarrepresentanter i kollektivavtalsförhandlingar 

ämnar utnyttja detta återstår att se.  

                                                           
129 I förordningen benämns sådana uppgifter som i PuL kategoriserats som ”känsliga” som ”särskilda 
kategorier av personuppgifter”. För att inte förvirra läsaren kommer dock PuL:s terminologi användas i 
arbetet där PuL:s och förordningens terminologi skiljer sig åt.  
130 Arbete med detta pågår inom ramen för en redan beslutad utredning av kameraövervakningslagen.  
Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2017, se dir. 2015:125 och 2016:54. 
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Kameraövervakningslagen  
 

Kameraövervakningslagen trädde i kraft den 1 juli 2013 och ersatte därmed lagen om 

allmän kameraövervakning och PuL, som innan dess varit de lagar som hanterade den 

kameraövervakning som är relevant för uppsatsen.131 Huvudlagstiftningen för 

kameraövervakning var före KÖL:s ikraftträdande LAK, men regleringen i LAK tog mest 

sikte på platser dit allmänheten hade tillträde och enbart ett fåtal bestämmelser gällde 

platser dit allmänheten inte hade tillträde. Samtidigt innefattar kameraövervakning en 

behandling av personuppgifter, vilket medförde att PuL blev tillämplig för behandlingen 

av de personuppgifter som förekom på videomaterialet från övervakningen. I de delar 

LAK inte gällde tillämpades därför PUL avseende personuppgiftsbehandling.132 I och 

med att KÖL ersatte LAK, tillkom bestämmelser avseende hantering av inspelat material. 

Detta får till följd att KÖL i de delarna gäller före reglerna i PUL, då PUL är subsidiär 

till bestämmelserna i KÖL. Området där PUL tillämpas har därigenom begränsats 

betänkligt i KÖL, jämfört med vad som tidigare gällde enligt LAK.  

KÖL syftar till att tillgodose behovet av kameraövervakning för berättigade ändamål, 

samtidigt som enskilda ska skyddas mot otillbörliga intrång i den personliga integriteten. 

Detta framgår av 1 § KÖL.  Vidare framgår av 7 § KÖL att kameraövervakningen ska 

bedrivas lagligt, enligt god sed och med tillbörlig hänsyn till enskildas personliga 

integritet. 

Kameraövervakningslagens tillämpningsområde och undantag 

 

I 2 § KÖL definieras att med kameraövervakning avses användandet av 

övervakningsutrustning. Begreppet övervakningsutrustning omfattar både 

övervakningskameror och övrig utrustning. Med övervakningskameror avses både tv-

kameror och andra optisk-elektroniska instrument och därmed jämförbara utrustningar, 

inklusive ljudupptagningsutrustning som tillhör kameran. För att KÖL ska bli tillämplig, 

krävs det även att utrustningen är uppsatt, och att den utan att kunna manövreras på 

platsen, kan användas för personbevakning. Detta gör att från lagen undantas till exempel 

                                                           
131 I detta arbete bortses från eventuella speciallagstiftningar som bland annat polis eller försvar kan 
komma att lyda under vid exempelvis lag (1995:1506) om hemlig kameraövervakning. 
132 SOU 2009:87, s. 55. 
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mobilkameror, hjälmkameror samt så kallade ”dashcams”133, då detta inte anses vara 

sådan utrustning som manövreras på platsen. Även sådana kameror som inte kan 

användas för personbevakning, det vill säga inte kan användas för att på något sätt 

identifiera personer, undantas av naturliga skäl från KÖL. Vidare stadgas att med 

behandling av sådant bild- och ljudmaterial som springer ur övervakningen, menas varje 

åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas, oavsett om det sker på automatisk väg eller inte. 

Begreppet behandling är därmed väldigt vitt och avser att fånga upp alla åtgärder som 

vidtas med materialet.  

Förutom i det fallet att utrustningen inte anses falla under lagens tillämpningsområde, så 

finns andra undantag i lagen för hemlig kameraövervakning, som faller under de lagrum 

som nämns i 4 § KÖL. Ytterligare ett undantag är i det fallet att en fysisk person 

kameraövervakar, som ett led i en verksamhet av rent privat natur, så länge övervakningen 

sker på en plats dit allmänheten inte har tillträde (5 § KÖL). I det senare fallet är det fråga 

om ett privatundantag, vilket gör att exempelvis övervakning av privatbostad av den 

boende själv, inte omfattas av lagen.134 Lagen gäller enligt 3 § KÖL för den som bedriver 

kameraövervakning i Sverige samt är etablerad i Sverige eller i tredjeland. Med tredjeland 

menas en stat som inte ingår i EU eller EES. Detta betyder att kameraövervakning som 

bedrivs i Sverige av någon som är etablerad inom EU och EES, inte faller under KÖL. I 

det fallet gäller istället lagen i den stat där etableringen finns.135 

Kameraövervakning som faller under KÖL:s tillämpningsområde, kan delas upp i två 

kategorier. Dels i övervakning av platser dit allmänheten har tillträde, som i normalfallet 

kräver tillstånd, och dels i övervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde, där 

det inte krävs tillstånd. Det finns däremot bestämmelser som är gemensamma, oavsett om 

kameraövervakningen är tillståndspliktig eller ej.   

Tillståndspliktig kameraövervakning 

Kameraövervakning är tillståndspliktig i det fall kameraövervakningen ska bedrivas på 

plats dit allmänheten har tillträde. Det är enligt 16 § KÖL länsstyrelsen i det län där 

övervakningen ska ske, som meddelar tillstånd. Begreppet ”plats dit allmänheten har 

tillträde” inmönstrades i LAK och har därefter förts över till KÖL. I förarbeten till LAK 

                                                           
133 Se Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål 4110–15 som meddelades 21 oktober 2016. 

134 Regeringens proposition 2012/13:115 - En ny kameraövervakningslag, s. 146. samt SOU 1987:74 - 
Optisk-elektronisk övervakning s. 113. 
135 Prop. 2012/13:115. s.41 
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klargörs att begreppet ska omfatta platser där människor kan tänkas uppehålla sig och 

som inte är enskilda. Inte enbart de platser som allmänheten brukar frekventera, utan även 

områden som allmänheten över huvud taget har tillträde till (exempelvis sådana 

naturområden där allemansrätten gäller), omfattas.136 I rättspraxis har fastslagits att 

begreppet ska tolkas vitt.137 Begreppet tas inte upp i förarbetena till KÖL och det synes 

inte ha blivit någon förändring i synen på begreppet jämfört med LAK sedan KÖL trädde 

i kraft.  

Enligt 9 § KÖL, ska tillstånd till kameraövervakning meddelas om intresset av sådan 

övervakning (övervakningsintresset), väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli 

övervakad (integritetsintresset). Det rör sig således om en proportionalitetsbedömning i 

varje enskilt fall. Denna bedömning kallas även för ”överviktsprincipen”.138 Vid 

bedömningen av övervakningsintresset, ska särskilt beaktas om övervakningen behövs 

för ändamål som att förebygga, avslöja eller utreda brott, att förhindra olyckor och andra 

jämförbara ändamål. Vid bedömningen av integritetsintresset ska det beaktas hur, på 

vilket område och med vilken teknik som övervakningen utförs med.  

Det finns undantag från tillståndsplikten för platser dit allmänheten har tillträde. Dessa 

regler återfinns i 10–15 §§ KÖL. I 10 § regleras vissa situationer som är helt undantagna 

från tillståndsplikten, som exempelvis övervakning i vissa trafiksäkerhetssituationer och 

övervakning som krävs för uttag av trängselskatt. Vidare finns det i 11 § vissa tillfälliga 

undantag för kameraövervakning för bland andra Polismyndigheten. 

För situationer som regleras i 12–15 §§ krävs det inget tillstånd för övervakningen, men 

en anmälan om övervakningen måste skickas in till länsstyrelsen. I 12 § stadgas att 

övervakningskamera får sättas upp i eller i omedelbar anslutning till, bl.a. banklokal och 

postkontor, så länge vissa kriterier för övervakningen är uppfyllda. I 13 § föreskrivs 

vidare att övervakningskamera får sättas upp i en butikslokal efter anmälan, om 

övervakningen har till syfte att förebygga, avslöja eller utreda brott.  Förutsättningar är 

att övervakningskameran är fast monterad och försedd med fast optik samt att den som 

avser bedriva övervakningen har ingått en skriftlig överenskommelse om övervakningen 

med skyddsombudet, skyddskommittén eller en organisation som företräder de anställda 

på arbetsplatsen. Värt att notera är att i det fall ljud upptas, krävs tillstånd för sådan 

                                                           
136 Prop. 1989/90:119, s. 17. 
137 Se RÅ 2000 ref. 52. 
138 Prop. 2012/13:115, s. 80.  
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övervakning, samt att övervakningen inte får avse t.ex. provhytter, toaletter och liknande 

utrymmen. Enligt 14 och 15 §§ får övervakningskamera sättas upp i en tunnelbanevagn 

eller tunnelbanestation samt parkeringshus, så länge kriterierna som uppställs för 

övervakning i paragraferna är uppfyllda. 

Icke tillståndspliktig kameraövervakning  

I det fallet att kameraövervakning inte bedrivs på en plats dit allmänheten har tillträde, så 

krävs det inget tillstånd för övervakningen. Det blir självklart i många fall fråga om en 

bedömning om allmänheten har eller inte har tillträde till platsen. I förarbete till LAK 

nämns att sådan plats dit allmänheten inte har tillträde ofta torde vara skyltat som sådant. 

Vidare tas utrymmen som trapphus och gårdsutrymmen i flerbostadshus, som enbart 

boende och andra personer med legitima skäl har tillträde till, upp som exempel på 

utrymmen dit allmänheten inte har tillträde. För utrymmen i affärer, varuhus och andra 

mer publika inrättningar, bör bedömningen ske utefter hur utrymmena disponeras. I det 

fall endast en bestämd krets av personer har tillgång till utrymmena, som anställda och 

utomstående som levererar varor eller tjänster till verksamheten, är det inte ett utrymme 

dit allmänheten har tillträde. Sådana utrymmen kan till exempel vara personalutrymmen, 

lagerlokaler och serverhallar.139 

Kameraövervakning på plats dit allmänheten inte har tillträde får endast ske efter att 

samtycke inhämtats från samtliga som kommer att bli övervakade jämlikt 22 § KÖL 

alternativt efter att en proportionalitetsbedömning gjorts enligt överviktsprincipen i 23 § 

KÖL. Denna proportionalitetsbedömning är utformad på samma sätt som gäller för 

platser dit allmänheten har tillträde.140 Samtyckesdefinitionen i KÖL är utformad på 

samma sätt som i PUL och precis som i PUL finns det anledning att påpeka att ett 

samtycke ska vara frivilligt för att det ska vara giltigt. Detta skapar svårigheter vad gäller 

arbetsgivares övervakning av arbetstagare, då arbetstagaren befinner sig i en 

beroendeställning till arbetsgivaren. Ett samtycke kan därför sällan ses som frivilligt.   

Oberoende om övervakningen sker med stöd av samtycke eller en 

proportionalitetsbedömning, gäller det enligt 24 § KÖL, att den som bedriver 

kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde, ska tillse att 

övervakningen sker endast för särskilda och berättigade ändamål. Ändamålen med 

                                                           
139 SOU 1987:74, s.114. 
140 För redogörelse av proportionalitetsbedömning, se avsnittet ”Tillståndspliktig kameraövervakning”.  
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övervakningen ska dokumenteras och övervakningen får inte ske i större omfattning än 

vad som behövs för att tillgodose ändamålen med övervakningen.  

Gemensamma bestämmelser 

Oavsett om kameraövervakningen sker på plats dit allmänheten har tillträde eller ej, finns 

det gemensamma bestämmelser som den som övervakar alltid måste följa. I 25 § KÖL 

stadgas att upplysning om kameraövervakning ska lämnas genom tydlig skyltning eller 

på något annat verksamt sätt. I förarbete till KÖL har uppgetts att även om upplysning 

genom skyltning oftast får anses mest ändamålsenlig, så kan det finnas situationer där till 

exempel skriftlig information direkt till de övervakade kan vara lämpligare än 

skyltning.141 Vidare ska upplysning lämnas om vem som bedriver övervakningen, om 

detta inte framgår av förhållandena på platsen. Den som övervakar ska även, på begäran 

av en övervakad eller någon som kan komma att bli övervakad, lämna upplysning om 

ändamålen med övervakningen enligt 26 § KÖL. Denna upplysningsplikt gäller all 

övervakning enligt KÖL, förutom om övervakningen faller under någon av de 

undantagssituationer som anges i 27 § KÖL. 

Vidare finns gemensamma regler avseende vidarebehandling av bild- och ljudmaterial 

från övervakning. I 28 § KÖL stadgas att sådant material inte får behandlas för något 

ändamål som är oförenligt med det syfte som materialet samlades in för. I 29 § KöL anges 

att tillgång till sådant material, inte får ges till fler personer än vad som nödvändigt för att 

övervakningen ska kunna bedrivas. Det finns även en lagstadgad tystnadsplikt i 37 § KÖL 

för den som handskas med en uppgift som inhämtats genom kameraövervakning. Denna 

person, får inte obehörigen röja eller utnyttja sådant, som denne fått veta om någon 

enskilds personliga förhållanden. Bestämmelsen hindrar inte den uppgiftsskyldighet som 

följer av lag eller förordning, eller att misstankar om allvarliga brott framförs till polisen, 

då ett sådant röjande inte är att anse som obehörigt.142 

Vidare framgår det i lagen också bestämmelser angående säkerhet och lagringstid 

avseende bild- och ljudmaterialet från övervakningen, skadestånds-, vites- och 

straffbestämmelser samt reglering för tillsynsmyndigheterna. Tillsynsmyndighet vid 

sådan kameraövervakning dit allmänheten har tillträde, är länsstyrelsen där 

övervakningen sker. Vid kameraövervakning dit allmänheten inte har tillträde, är det 

                                                           
141 Prop. 2012/13:115 s. 85. 
142 Prop. 2012/13:115 s. 104. 
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Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Datamyndigheten har det centrala 

tillsynsansvaret för KÖL.  

Datainspektionens tillsynsbeslut 
 

Inledning  
 

Tidigare i uppsatsen har jag refererat utvalda avgöranden från Arbetsdomstolen.143 Som 

redan konstaterats har dock AD ännu inte avgjort något mål där arbetstagare övervakats 

i realtid. Det saknas därför praxis från AD som är direkt tillämpbar för denna uppsats. 

Den praxis som finns att tillgå avseende sådan övervakning är framförallt 

Datainspektionens tillsynsbeslut. Jag har granskat och refererat ett urval av dessa beslut 

nedan. Även ett avgörande, efter överklagande av Datainspektionens tillsynsbeslut, från 

Förvaltningsrätten i Stockholm kommer att behandlas då avgörandet behandlar 

klassificeringen och tillåtligheten av ny teknik, webbkameror, enligt KÖL. Avgörandet 

får följder även för arbetslivet och faller därmed inom ramen för uppsatsen.  

Urval 

 

Ett urval av Datainspektionens tillsynsbeslut har gjorts. Huvudurvalskriteriet är att 

beslutet ska behandla övervakning av arbetstagare. De närmare kriterierna för urvalet av 

relevanta tillsynsbeslut för uppsatsen är följande; tillsynsbeslutet ska behandla 

övervakning i realtid av arbetstagarna på en arbetsplats. Denna övervakning ska ske med 

hjälp av tekniska hjälpmedel som kamera-, positioneringssystem eller liknande teknisk 

utrustning. Vidare har enbart beslut under perioden 1 januari 2007 till dags dato omfattats 

av undersökningen. Den tidsmässiga avgränsningen motiveras av att den tekniska 

utvecklingen som undersöks visserligen har pågått under lång tid, men att såpass 

finkalibrerad och samtidigt billig teknik som är föremål för uppsatsen, har haft en plats 

på marknaden i lite över ett decennium. Den valda perioden anses av författaren vara 

tillräckligt lång för att på djupet se både hur övervakning har använts av arbetsgivare och 

hur Datainspektionen har bedömt övervakningen. För att säkerställa tillförlitlighet i 

materialet, har Datainspektionen kontaktats och myndighetens personal har varit 
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behjälplig med att ta fram relevanta söktermer för lokalisering av tillsynsbeslut på 

myndighetens hemsida och i dess ärendehanteringssystem. 

Undersökningens genomförande  

 

Undersökningen avser att visa rättsläget för övervakning av arbetstagare. En kontroll efter 

tendenser i tillsynsbeslut samt vad utfallet blivit har därför gjorts.  Vidare har 

undersökningen även iakttagit vilken plats arbetsgivares arbetsledningsrätt tar i DI:s 

beslut samt vilka påföljder som aktualiseras om en arbetsgivare övervakar och samlar in 

personuppgifter om arbetstagare i strid med PuL och KÖL. Avsikten med undersökningen 

är även att denna ska ingå som underlag för att utreda om gällande rätt fungerar 

tillfredställande, sett från ett arbetstagarperspektiv, avseende skyddet för den personliga 

integriteten och mot övervakning med hjälp av elektroniska hjälpmedel. 

Tillsynsbeslut avseende kameraövervakning enligt PuL 

 

I den dåvarande lagen om kameraövervakning (LAK), fanns bestämmelser om 

användning av övervakningsutrustning (allmän kameraövervakning).  Lagen var dock 

inte alltid tillämplig, då de flesta av bestämmelserna inte gällde för kameraövervakning 

där allmänheten inte har tillträde. Istället var PuL tillämplig för sådana platser. De 

personuppgifter som samlas in genom kameraövervakning är normalt att beteckna som 

ostrukturerat material utan registerstruktur och missbruksregeln i PuL var därför 

tillämplig på materialet. I och med att LAK ersattes av KÖL så tillkom bestämmelser 

avseende hantering av bild- och ljudmaterial från kameraövervakning.144 Då PuL:s regler 

är subsidiära i förhållande till KÖL så är PuL i normalfallet inte längre tillämpligt vid 

kameraövervakning, undantaget är om den som övervakar sprider materialet till en annan 

person. Den personen omfattas inte av KÖL:s bestämmelser och de behandlingar denne 

gör av personuppgifterna faller därför under PuL.   

Coop Butiker & Stormarknader AB 145 

Coops anläggning Stenhagen (Coop) hade satt upp 14 kameror som övervakade platser 

dit allmänheten inte hade tillträde och därför föll under PuL:s tillämpningsområde. 

Kamerorna var uppsatta så att de övervakade, bland annat, utrymmen där pengar 

hanterades samt väktarrum. Kamerorna var synliga och skyltar fanns uppe om att området 

                                                           
144 Se 37 § KÖL avseende tystnadsplikt.  
145 Datainspektionens beslut 2011-06-08, dnr 1775-2010 
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kameraövervakades. Inspelat material sparades lokalt och lagrades i max 30 dagar. Syftet 

med övervakningen var att förebygga rån, hot om våld samt att förebygga och uppdaga 

svinn. Coop uppgav att fackliga representanter informerades om, bland annat, syftet med 

kameraövervakningen och gavs tillfälle att yttra sig inför varje kamerainstallation. Coop 

hade även ett skriftligt medgivande från facket där kameraövervakningen godkändes.  

Datainspektionen fann efter en intresseavvägning enligt 5 a § 2 st. PuL att 

kameraövervakningen var tillåten enligt lagen. I intresseavvägningen innefattades även 

en proportionalitetsbedömning där kameraövervakningen och dess effektivitet för att 

uppnå ändamålen bakom kameraövervakningen granskades och vägdes mot den 

personliga integriteten. Datainspektionen lade vid intresseavvägningen vikt vid bland 

annat risken för brott som exempelvis rån och stöld, att kameraövervakning enbart var en 

del av det brottspreventiva arbetet, att det fanns en facklig överenskommelse avseende 

kameraövervakningen samt att skyltning fanns och information getts till de anställda om 

övervakningen. 

Kameraövervakning vid IKEA Svenska Försäljning AB i Kållered146  

IKEA Svenska Försäljning AB (IKEA) utförde på sin fastighet i Kållered, varpå ett 

varuhus var uppfört, kameraövervakning. Övervakningen skedde, bland annat, där 

allmänheten inte hade tillträde. IKEA uppgav att övergripande syften med övervakningen 

var att skydda personal och egendom. Kamerorna som omfattades av tillsynsärendet var 

riktade mot områden där pengar hanterades samt varuintag, lastkaj och containrar. 

Skyltning fanns och information om övervakningen hade givits till de anställda. 

Datainspektionen konstaterade efter en intresseavvägning innefattandes en 

proportionalitetsbedömning, att kameraövervakningen med ett undantag var förenligt 

med 5 a § 2 st. PuL. Datainspektionen lade vid intresseavvägningen vikt vid bland annat 

risken för brott, att kameraövervakning enbart var en del av det brottspreventiva arbetet, 

att det fanns en facklig överenskommelse avseende kameraövervakningen samt att 

information getts till de anställda, som uppgavs vara positiva till övervakningen, om 

övervakningen. Undantaget var en kamera riktad mot varuintaget.  Datainspektionen 

förelade därför IKEA att sluta övervaka den platsen. Att kameraövervakningen av den 

platsen inte uppfyllde kraven i PuL berodde på att varuintaget sällan var använt och att 

                                                           
146 Datainspektionens beslut 2011-06-08, dnr 1331-2010. 
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personalen hade bord där för att kunna äta lunch utomhus. I det fallet vägde personalens 

personliga integritet tyngre än skälen för kameraövervakning. 

Kameraövervakning vid Lidl Sverige KB 147 

På Lidl Rågsved (Lidl eller butiken) fanns 20 kameror varav två stycken övervakade 

platser dit allmänheten inte hade tillträde och dessa omfattades därför av PuL:s 

tillämpningsområde. Syftet med övervakningen var att förebygga och avslöja brott samt 

att åtgärda svinn. Kamerorna som omfattades av tillsynsärendet var riktade mot en lastkaj 

och intilliggande rum samt ett låst kontor innehållandes ett kassaskåp där enbart 

butikschef och en till person hade tillträde. Skyltning fanns och information om 

övervakningen hade getts till de anställda. Facket och de anställda var enligt butiken 

positiva till övervakningen. Datainspektionen fann, efter en intresseavvägning 

innefattandes en proportionalitetsbedömning, att kameraövervakningen var förenlig med 

5 a § 2 st. PuL.  Vikt lades vid bedömningen bland annat på risken för brott som 

exempelvis rån, att butiken hade väl fungerande rutiner, att fack och anställda var positiva 

till övervakningen samt att få människor var berörda av övervakningen. 

Kameraövervakning inomhus vid Posten Logistik AB:s anläggning på 

Exportgatan 16 i Göteborg148 

När en logistikanläggning tillhörande Posten logistik AB (Posten) flyttades till nya 

lokaler, installerades ett nytt kameraövervakningssystem i de nya lokalerna. Syftet med 

övervakningen uppgavs vara att skydda personalen från brott samt att skydda Postens och 

kundernas tillgångar. Bland omständigheterna kan nämnas att rutin om 

kameraövervakning fanns och denna hade bland annat förhandlats fram centralt 

tillsammans med representanter för facket. Skyltar om kameraövervakningen fanns 

uppsatta. Personalen hade informerats om det nya kameraövervakningssystemet innan 

flytten. Det fanns tidigare problem med stölder på den gamla anläggningen. 

Datainspektionen fann, efter att ha gjort en intresseavvägning innefattandes en 

proportionalitetsbedömning, att kameraövervakningen var förenlig med 5 a § 2 st. PuL 

men framförde synpunkter avseende lagring av inspelat material, information till de 

övervakade samt rutiner kring användning av dold kameraövervakning. Vikt lades vid 

                                                           
147 Datainspektionens beslut 2011-06-08, dnr 1774-2010. 
148 Datainspektionens beslut 2011-06-15, dnr 1405-2010. 



58 
 

Postens samhällsviktiga funktion och därvid vidhäftande säkerhetsaspekter samt de i 

huvudsak goda rutinerna för övervakningen. 

Tillsynsbeslut om kameraövervakning enligt PuL av större principiellt intresse  

 

Matbutiken Duvbo AB149 

Datainspektionen mottog ett klagomål mot Matbutiken Duvbo AB (butiken). Vid 

inspektionen framkom att fyra kameror fanns i utrymmena bakom butikslokalen. Syftet 

med övervakningen var enligt butiken att förebygga och utreda brott, säkerhet vid räkning 

av dagskassor och kring tobak samt för att tillse att nödutgångar inte var blockerade.  

Personalen var inte informerad om att personalutrymmen var övervakade. Från 

arbetsgivarens distanskontor, beläget i arbetsgivarens hem, fanns det möjlighet att via 

internet se bildmaterial från samtliga kameror i realtid. 

Datainspektionen fann att butikens behandling av personuppgifter som skedde genom 

kameraövervakningen var kränkande i den mening som avses i 5 a § 2 st. PuL. Särskild 

vikt lades vid att åtkomst till bildmaterialet kunde ske i realtid från arbetsgivarens hem, 

detta utgjorde enligt Datainspektionen ”en påtaglig risk för att materialet, förutom de 

uppgivna ändamålen, används för att kontrollera de anställdas arbete.”150 Enligt 

Datainspektionen var kameraövervakning för ändamålet att övervaka enskildas 

arbetsprestationer inte ett sådant berättigat ändamål som kunde motivera 

kameraövervakning. Vidare lades vikt vid att det inte fanns rutiner kring övervakningen 

samt att informationen till anställda om kameraövervakningen varit otillräcklig. 

Sammantaget vägde detta tyngre än skälen för övervakning. 

Busslink i Sverige AB151  

Genom tidningsartiklar uppmärksammades Datainspektionen på att Busslink installerat 

dolda övervakningskameror i sitt bussgarage. Syftet med övervakningen var enligt 

Busslink att avslöja sabotage, skadegörelse samt hot. 

Datainspektionen fann efter en intresseavvägning att övervakningen inneburit ett stort 

integritetsintrång för de registrerade och att detta intrång inte stått i proportion till syftet 

med övervakningen. Övervakningen stred därför mot 5 a § 2 st. PuL. En kamera var 

                                                           
149 Datainspektionens beslut 2009-12-10, dnr 604-2009. 
150 Datainspektionens beslut 2009-12-10, dnr 604-2009, s. 3. 
151 Datainspektionens beslut 2010-02-25, dnr 514-2009. 
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dessutom placerad utanför en lokal som använts av en lokal fackförening. Detta innebar 

att Busslink i det fallet även hanterade känsliga personuppgifter enligt 13 § punkten d. 

PuL. 

Danderyds sjukhus152 

Datainspektionen tillsynade Danderyds sjukhus angående installerade icke synliga 

kameror. Syftet med övervakningen var enligt Danderyds sjukhus att de under en tid haft 

problem med sabotage av sterilt material (operationsutrustning) samt stölder och ville 

genom övervakningen således beivra dessa problem. Kamerorna hade en rörelsestyrd 

upptagning och enbart säkerhetschefen hade tillgång till det inspelade materialet. 

Kamerabilderna var endast åtkomliga via en lokal server och inspelat material lagrades i 

30 dagar. Skyltar fanns vid de övervakade områdena och personalen hade informerats om 

övervakningen. 

Datainspektionen gjorde en intresseavvägning av samtliga omständigheter i fallet och då 

även en proportionalitetsbedömning av övervakningen.  Datainspektionen fann att 

Danderyds sjukhus hade tungt vägande skäl för övervakningen på grund av risken för 

patient- och verksamhetsskador och att dessa vägde upp det, relativt stora, 

integritetsintrång övervakningen orsakade. Datainspektionen ansåg däremot även att 

sjukhuset kontinuerligt borde utvärdera och ompröva bruket av den icke synliga 

övervakningen.  

Tillsynsbeslut enligt PuL 

 

Carlsberg153 

Efter klagomål inledde Datainspektionen tillsyn mot Carlsbergs (bolaget) lager i 

Falkenberg. Bolaget behandlade personuppgifter i ett datasystem benämnt ”Astro”. 

Systemet användes för individuell prestationsmätning, exempelvis för att kontrollera 

antalet plockade kollin per timme och anställd. Resultatet av dessa mätningar användes 

dels för utbetalning av premielön till de anställda plockarna på lagret och dels som 

underlag till bolagets individuella målsättningssamtal med de anställda. I systemet gick 

det också att kontrollera i realtid när de anställda tog sina raster och hur de utförde sina 

arbetsuppgifter. 

                                                           
152 Datainspektionens beslut 2011-06-15, dnr 1754-2010. 
153 Datainspektionens beslut 2007-06-27, dnr 87-2007. 
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Datainspektionen konstaterade att det rörde sig om en behandling av personuppgifter i ett 

strukturerat material och att hanteringsreglerna därför var tillämpliga. Behandlingen 

prövades enligt de grundläggande kraven i 9 § PuL och den lagliga grunden i 10 § PuL.  

En intresseavvägning enligt 10 § punkten f gjordes av arbetsgivarens intresse av att 

övervaka mot arbetstagarens intresse av att inte få sin integritet kränkt i enlighet med 

dessa bestämmelser. Behandlingen av personuppgifter för den individuella 

prestationsmätningen stred enligt Datainspektionen inte mot PuL. Datainspektionen fann 

dock att användning av systemet för övervakning i realtid stred mot både 9 och 10 §§ 

PuL.  

I övrigt konstaterade Datainspektionen att en arbetsgivares rätt att leda och fördela 

arbetet, samt rätten att följa upp enskilda arbetstagares insatser, regleras genom 

arbetsrättsliga regelverk och eventuellt i kollektivavtal. På grund av detta ansåg 

myndigheten att det föreföll lämpligt att sådana frågor löstes mellan arbetsgivaren och de 

fackliga organisationerna. Datainspektionen kritiserade även bolaget för att de anställda 

informerades om behandlingen av personuppgifter i Astro först i samband med att bolaget 

höll målsamtal och förelade bolaget att ändra informationen så att den överensstämde 

med regleringen i 23-25 §§ PuL.  

Polismyndigheten i Örebro154  

Polismyndigheten i Örebro (Polisen) gjorde en kontroll av arbetstid med hjälp av 

personuppgifter från ett in- och utpasseringssystem på grund av en anställds misstänkta 

allvarliga misskötsel av tidsredovisningen. Ändamålet med in- och utpasseringssystemet 

var enligt Polisen att upprätthålla säkerheten för myndighetens lokaler. Polisen hävdade 

vidare att systemet även kunde användas i samband med kontroll av redovisad arbetstid 

men att denna information inte hade gått ut till de anställda. Vidare ansåg Polisen att den 

lagliga grund som behandlingen vilade på var en intresseavvägning enligt 10 § punkten f 

PuL. 

Datainspektionen ansåg att den aktuella behandlingen, det vill säga kontrollen av arbetad 

tid, inte kunde anses omfattas av det ändamål för vilket uppgifterna samlades in då 

ändamålsbeskrivningen för passersystemet hade en övergripande utformning. Frågan 

blev därför om polismyndigheten har levt upp till kravet i finalitetsprincipen i 9 § punkten 

d PuL, det vill säga att personuppgifter inte får behandlas för något ändamål som är 
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oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Datainspektionen fastslog 

att en anställd hypotetiskt sett ”…måste kunna räkna med att in- och utpasseringssystem 

i vissa fall kan komma att användas för kontroll av arbetstid.” och att ändamålet därför 

inte kunde anses vara oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlats in. 155 I 

ärendet saknades vidare samtycke från de anställda, frågan var om behandlingen var 

tillåten enligt annan grund i 10 § PuL. Efter en intresseavvägning enligt 10 § punkten f 

PuL konstaterade Datainspektionen att arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet är 

en grundläggande arbetsrättslig princip. Datainspektionen fann med anledning av detta 

att en arbetsgivare har rätt att följa upp hur arbetet utförs och om instruktioner och regler 

följs samt att en arbetsgivare därför får kontrollera arbetstagare så länge arbetsgivarens 

intresse av kontrollen väger tyngre än arbetstagarnas integritetsintresse. Datainspektionen 

fann vidare att då kontroll av anställda inte var ett angivet syfte med systemet så hade 

arbetsgivaren inte rätt att rutinmässigt kontrollera anställda men att denne hade rätt att i 

enskilda fall, om det finns särskild konkret anledning att tro att en anställd missbrukar 

tidredovisningen, utreda detta med hjälp av systemet. Datainspektionen konstaterade 

slutligen att vad som sedan framkommer vid en sådan kontroll och vad följderna av detta 

blir är det upp till arbetsrätten att avgöra. 

Kidde Sweden AB156 

Två klagomål angående bolaget Kidde Sweden AB:s (bolaget) användning av 

positioneringsteknik i form av GPS inkom till Datainspektionen varpå Datainspektionen 

startade ett tillsynsärende. Enligt klagomålen kände sig de anställda bevakade och 

upplevde rädsla för vad bolaget skulle kunna använda de insamlade uppgifterna till. 

Klagandena menade också att personalen fått undermålig information om övervakningen 

samt att den lokala fackföreningen motsatt sig användningen av den aktuella 

positioneringstekniken. Enligt bolaget fanns det flera ändamål till att bolaget använde sig 

av GPS. Dels var det ett utmärkt sätt att kontrollera att fordonen inte användes privat och 

dels att ”GPS-utrustningen är det enda effektiva sättet för bolaget att kontrollera att de 

anställda följer avtalade arbetstider.” Ytterligare ändamål var att GPS:en användes för att 

mäta individuella prestationer, styra resursfördelningen till olika arbetsplatser och kunder 

samt för fakturering.  
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Datainspektionen fann att vissa av de av bolaget uppgivna ändamålen var acceptabla vid 

en intresseavvägning enligt 10 § punkten f PuL. Undantaget var kontrollen av arbetad tid 

och kontrollen av om bilarna användes privat. De två ändamålen uppfyllde inte de 

grundläggande kraven i 9 § PuL och kunde inte tillåtas med stöd av en intresseavvägning 

enligt 10 § punkten f PuL. Bolaget ålades även att bättre informera de anställda om att 

deras personuppgifter behandlades av ett personuppgiftsbiträde (det externa bolaget som 

tillhandahöll GPS-tjänsten) samt så var bolaget skyldigt att upprätta ett 

personuppgiftsbiträdesavtal.  

Hald & Tesch Brand AB157 

Genom klagomål uppmärksammades Datainspektionen på att Hald & Tesch Brand AB 

(bolaget) utrustat sina fordon med positioneringsteknik (GPS) som möjliggjorde 

övervakning av bolagets anställda. Enligt klagomålet hade anställdas arbetade tid 

kontrollerats med hjälp av uppgifter insamlade genom GPS. Bolaget uppgav att de 

använde sig av positioneringsteknik för ändamålen: säkerhet, planering, rapportering, 

fakturering, dirigering, bevisning och efterkalkylering. Samtycke för hanteringen av 

personuppgifter hade inte inhämtats från de anställda. Bolaget hävdade att behandlingen 

av personuppgifter skedde med stöd av en intresseavvägning. Bolaget hade även för 

avsikt att spara personuppgifterna i tre år.  

Datainspektionen ansåg att det inte fanns något principiellt hinder för arbetsgivaren att 

använda sig av positioneringsteknik för att effektivisera sin verksamhet. Företagets 

uppgivna ändamål med behandlingen var i huvudsak i linje med företagets verksamhet 

och kunde därför vara tillåten enligt en intresseavvägning jämlikt 10 § punkten f PuL. 

Däremot fann Datainspektionen att ändamålet ”rapportering” inte alltid kunde stödjas på 

en intresseavvägning. Rapporteringen som innebar en övervakning av de anställdas 

arbetade tid låg utanför vad man normalt använde positioneringsteknik till och det krävde 

därför, i enlighet med 9 § PuL att detta ändamål var förenligt med god sed på 

arbetsmarknaden för att inte strida mot PuL. Datainspektionen konstaterade sedan att 

arbetsledningsrätten och rätten att följa upp anställda reglerades genom arbetsrättsliga 

regelverk och att tvister avseende om ett förfarande var att anse som god sed fick lösas 

av arbetsmarknadens parter. Datainspektionen gick därefter vidare och gjorde en 

proportionalitetsbedömning där effektiviteten och behovet av övervakningen ställdes mot 
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ändamålet med övervakningen. Enligt en sådan bedömning fanns det enligt inspektionen 

andra mindre ingripande övervakningsåtgärder som kunnat användas och det fanns heller 

inte några speciella skäl för att använda just positioneringsteknik.  Att kontrollera 

arbetstider med hjälp av positioneringsteknik stred därför mot de grundläggande kraven 

i 9 PuL och var inte heller tillåten med stöd av en intresseavvägning enligt 10 § punkten 

f PuL. Dock öppnade myndigheten för att vid fall där det existerar konkreta 

misstankankar om allvarlig misskötsamhet av tidsredovisningen, kan det vara befogat att 

kontrollera arbetad tid med hjälp av positioneringsteknik. Bolaget var slutligen skyldig 

att informera arbetstagarna om personuppgiftsbehandlingen samt gallra uppgifterna. 

Göteborgs Stad – Park- och naturnämnden158 

Datainspektionen fick in klagomål om att Park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad 

(förvaltningen) utrustat några utav sina fordon med positioneringsteknik (GPS) i syfte att 

testa dess funktionalitet och utdata. Syftet var enligt förvaltningen inte att övervaka 

arbetstagarna. Enligt klagomålet hade förvaltningen lämnat bristfällig information till 

arbetstagarna inom förvaltningen. Arbetsledningen och de fackliga organisationerna hade 

dock fått information om GPS-testet. Datainspektionen kom i sitt tillsynsbeslut fram till 

att detta inte var tillräckligt då de vars personuppgifter registreras ska få information om 

detta enligt 23 § PuL och att denna information ska innehålla de uppgifter som stadgas i 

25 § PuL. Datainspektionen förutsatte därför att förvaltningen hädanefter skulle lämna 

information till de arbetstagare som berördes av GPS-övervakningen.   

Axfood159 

Det är enligt 21 § PuL förbjudet för andra än myndigheter att behandla personuppgifter 

om lagöverträdelser. Beslut om undantag kan i enskilda fall tas av Datainspektionen. 

Axfood har i ett ärende ansökt om undantag från förbudet i 21 § PuL att behandla 

uppgifter om lagöverträdelser. Skälet till ansökan var att Axfood ville använda sig av 

tjänsten ”Trafiksäkerhet”, tillhandahållet av en extern leverantör, i sina fordon. Tjänsten 

bestod av teknik som inbegrep att tre komponenter installerades i bolagets fordon; en 

GPS-mottagare, en minidator med information från nationella vägdatabasen som 

kombineras med fordonets positionering för att visa lagstadgad hastighet på den väg som 

fordonet körs på och den aktuella hastighet som fordonet har, samt en varningssignal som 

börjar låta om hastighetsbegränsningen överträds. Axfoods uppgivna syfte var att minska 

                                                           
158 Datainspektionens beslut 2009-01-09, dnr 1612-2008. 
159 Datainspektionens beslut 2013-11-18, dnr 768-2013. 
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riskerna i trafiken genom att få föraren att framföra fordonet i enlighet med gällande 

hastighetsbegränsning. Detta dels genom direktåterkoppling under färd och dels genom 

sammanställda förarrapporter. Uppgifterna skulle enbart användas i 

trafiksäkerhetsfrämjande syfte.  

Datainspektionen konstaterade att Axfood genom systemet behandlade uppgifter om 

lagöverträdelser och gav Axfood tillåtelse att använda sig av tjänsten ”Trafiksäkerhet” 

och beslutade därmed om undantag från 21 § PuL. Datainspektionen hänvisade till att 

inspektionen tidigare hade bedömt att det kan vara tillåtet att behandla personuppgifter 

genom användning av positioneringsteknik i arbetslivet, med stöd av en 

intresseavvägning enligt 10 § punkten f PuL. För att få göra ett undantag från förbudet i 

21 § PuL, så räckte det dock inte med att behandlingen hade stöd i en intresseavvägning 

enligt 10 § punkten f utan en ny, mer restriktiv, intresseavvägning enligt 21 § krävdes för 

att Axfood skulle få behandla uppgifterna avseende lagöverträdelser då sådana uppgifter 

är specialreglerade i PuL. Datainspektionen såg i denna intresseavvägning bland annat 

till ändamålet med tjänsten och ansåg att detta ändamål vägde tyngre än 

integritetsintrånget. Beslutet om undantag villkorades dock med ett antal villkor som 

Axfood var tvunget att följa.  

Wihlborgs Fastigheter AB160  

Datainspektionen inledde tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB (bolaget) efter klagomål 

om att bolaget utrustat sina fordon med ett positioneringssystem (ABAX) där ändamålet 

var att föra en elektronisk körjournal. Bolagets hade installerat positioneringssystemet 

med syftet att följa Skatteverkets krav på körjournaler. ABAX innehöll detaljerade 

angivelser om adress vid start och stopp, tid, distans, klockslag samt var fordonet har 

befunnit sig under en viss tid. Dessa uppgifter registrerades genom minutpositionering 

under resans gång. Personuppgifterna lagrades därefter i sju år.  

Datainspektionen konstaterade att systemet gjorde det möjligt att göra en närgången och 

omfattande kartläggning av enskilda arbetstagares rörelsemönster samt att mängden 

insamlade uppgifter översteg de krav som Skatteverket ställde på körjournaler och att det 

enligt Skatteverkets regler gick lika bra att föra en manuell journal.  Datainspektionen 

fann vidare, utifrån detta, att behandlingen av personuppgifter i ABAX för ändamålet 

elektronisk körjournal inte var förenligt med de grundläggande kraven i 9 § punkterna e 

                                                           
160 Datainspektionens beslut 2014-02-07, dnr 234-2013. 
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och f PuL som stadgar att personuppgifterna ska vara adekvata och relevanta i förhållande 

till ändamålen med behandlingen samt att inte fler uppgifter får behandlas än vad som är 

nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen. Behandlingen var därför 

otillåten.   

Tillsynsbeslut enligt kameraövervakningslagen  

 

Samma år som KÖL trädde i kraft tillsynade Datainspektionen ett antal större butiker 

inom ramen för ett tillsynsprojekt. I tillsynsprojektet genomfördes det en granskning av 

arbetsgivares kameraövervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde. 

Omständigheterna i de fyra första refererade besluten är likartade och behandlas i korthet. 

Det sistnämnda tillsynsbeslutet har emellertid mer speciella omständigheter och 

behandlas mer utförligt. Detta beslut har senare överklagats och prövats av 

Förvaltningsrätten i Stockholm, varpå även denna dom refereras. 

Kameraövervakning i detaljhandeln  

I det ovan nämnda tillsynsprojektet skickades en enkätundersökning ut till fjorton utvalda 

detaljhandelsföretag. Utifrån svaren på enkäten valdes fyra bolag ut för tillsyn 

(Elgiganten161, Hemköp162, Lindex163 och MQ164). Alla de tillsynade bolagen bedrev 

någon form av kameraövervakning som stred mot 23 § KÖL, då övervakningsintresset 

inte vägt tyngre än enskilda anställdas intresse av att inte bli övervakade. Skälen till att 

bolagen valt att använda sig av kameraövervakning har i samtliga fall varit för att beivra 

brott. Detta var skälet även i de fall brott eller försök till brott inte hade förekommit på 

arbetsplatsen. Kamerorna har i samtliga av de granskade fallen varit rörelseaktiverade, 

inte spelat in något ljud samt varit påslagna dygnet runt. Inget av bolagen hade i tillräcklig 

omfattning informerat om kameraövervakningen enligt 25 § KÖL. Datainspektionen 

meddelade också att myndigheten hyste farhågor för att övervakningen även riskerade att 

strida mot 29 §, 32 § och 37 § KÖL, avseende hanteringen av det inspelade materialet. 

Vad gällde den otillåtna övervakningen så förelade Datainspektionen bolagen att upphöra 

med övervakningen under den tid arbete pågick på arbetsplatsen. 

 

                                                           
161 Datainspektionens beslut 2015-12-16, dnr 351-2015. 
162 Datainspektionens beslut 2015-12-16, dnr 347-2015. 
163 Datainspektionens beslut 2015-12-16, dnr 342-2015. 
164 Datainspektionens beslut 2015-12-16, dnr 340-2015. 
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Försäkringskassans användning av webbkameror 165 

En anställd på Försäkringskassan vände sig till Datainspektionen med ett klagomål på 

grund av att arbetsgivaren bestämt att kundtjänsthandläggare skulle arbeta framför 

webbkameror i ett så kallat ”Personligt webbmöte”. Syftet med detta var enligt 

arbetsgivaren att genom bildöverföringen bidra till ett personligt möte mellan kund och 

handläggare. Arbetet framför kameran var inte tidsbegränsat, utan ansågs ingå i 

arbetsuppgifterna. Då Datainspektionen frågade vilka åtgärder som Försäkringskassan 

använt sig av för att kontrollera om användningen av webbkameror var laglig svarade 

Försäkringskassan att:  

”… det ingår i yrkesrollen att möta kunder interaktivt, att handläggarna får information om 

syftet med kameran och hur den används samt att det inte finns behov av gallringsåtgärder 

eller begränsning av åtkomst till uppgifter eftersom Försäkringskassan inte sparar det som 

filmas via kameran, utan det rör sig om så kallad ”streaming”. 

Försäkringskassan menade även att KÖL inte var tillämplig då en webbkamera inte 

omfattades av definitionen av övervakningskamera i lagens mening (2 § KÖL), då 

webbkameran var manövrerad på platsen av handläggaren. 

Datainspektionen höll med om att webbkameror skiljer sig från kameraövervakning i 

traditionell mening, men kom ändå fram till att KÖL var tillämplig och ansåg att lagen 

var tillämplig på webbkameror enligt 2 § KÖL, då webbkameran är uppsatt och inte 

manövrerad på platsen. För att få övervaka en plats dit allmänheten inte äger tillträde 

krävs enligt 22 § KÖL samtycke från samtliga övervakade eller att övervakningen behövs 

för att uppfylla vissa berättigade ändamål, om övervakningen väger tyngre än den 

enskildes intresse av att inte bli övervakad, jämlikt 23 § KÖL. Något samtycke hade inte 

Försäkringskassan inhämtat och en proportionalitetsbedömning enligt 23 § KÖL gav inte 

heller stöd för övervakningen enligt Datainspektionen.  

Överklagande av Datainspektionens beslut avseende webbkameror  

Försäkringskassan överklagade Datainspektionens beslut till Förvaltningsrätten i 

Stockholm.166 Domstolen valde att gå på Försäkringskassans linje och ansåg att KÖL inte 

var tillämplig. Detta efter att domstolen studerat förarbetena till lagen om Tv-

                                                           
165 Datainspektionens beslut 2015-12-18, dnr 388-2015. 
166 Dom meddelad 2016-10-20, mål nr. 383-16.  
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övervakning167 och lagen om övervakningskameror m.m.168 och kommit fram till att 

kamerorna inte uppfyllde rekvisitet i KÖL om att kameran inte ska manövreras på platsen. 

Enligt domstolen som hänvisade till KÖL:s förarbeten 169 så kan en webbkamera jämföras 

med en handhållen kamera, vilket inte omfattades av KÖL. Förvaltningsrätten upphävde 

därför Datainspektionens beslut.  

Undersökningens resultat  

 

Av de undersökta tillsynsbesluten rörde merparten kameraövervakning. Bland övriga 

tillsynsbeslut handlade resten om positioneringsteknik samt i något fall in- och 

utpasseringskontroll. Endast i ett fall har ett tillsynsbeslut överklagats. Arbetsplatserna 

som har tillsynats i de refererade besluten är framförallt större företag och myndigheter 

där det finns många anställda och där många därför berörts av övervakningen. I något 

enstaka fall har en mindre arbetsplats tillsynats. Utfallet har varit blandat, 

Datainspektionen har i flera av tillsynsbesluten avseende kameraövervakning enligt PuL, 

efter att ha gjort en intresseavvägning, ansett att övervakningen har varit i enlighet med 

PuL. I vissa fall har Datainspektionen däremot uttalat att övervakningen i vissa fall då 

den varit särskilt integritetskränkande stridit mot PuL men nöjt sig med att i besluten 

meddela tillsynsobjekten att myndigheten förutsätter att rättelse vidtas. I de fall där 

tillsynen avsett positioneringssystem och in- och utpasseringssystem så har 

Datainspektionen ansett att uppgifterna behandlas strukturerat. Datainspektionen har 

därefter bedömt behandlingen utifrån 9 och 10 §§ PuL och i flera fall kommit fram till att 

de syften som uppgetts med behandlingen av personuppgifter genom positionering helt 

eller delvis strider mot antingen de grundläggande krav en enligt 9 § PuL eller inte vilar 

mot en laglig grund enligt 10 § PuL. Datainspektionen har även i dessa fall nöjt sig med 

att i besluten meddela tillsynsobjekten att myndigheten förutsätter att rättelse vidtas.  

Den udda fågeln är det undantag från 21 § PuL avseende ett positioneringssystem som 

redovisats ovan.170 Detta ärende är strängt taget inte ett tillsynsbeslut utan en ansökan 

men leder till en liknande bedömning som i tillsynsbesluten där behandlingen av 

personuppgifterna måste uppfylla de krav som ställs i 9 och 10 §§ PuL såväl som de 

strängare krav som ställs på behandlingen vid en intresseavvägning enligt 21 § PuL. 

                                                           
167 SFS 1977:20. 
168 SFS 1990:484. 
169 Prop. 2012/13:115 s. 26. 
170 Se Datainspektionens beslut 2013-11-18, dnr 768-2013. 
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Datainspektionen ansåg i det ärendet att syftet med behandlingen vägde så tungt att 

integritetsintresset fick stå tillbaka.  

Vad gäller tillsynen enligt KÖL så är de tillsynsbeslut som redovisas ovan del av ett 

tillsynsprojekt avsett att klargöra praxis avseende kameraövervakning inom arbetslivet på 

plats dit allmänheten inte har tillträde. Datainspektionen har i samtliga fall kommit fram 

till att tillsynsobjekten haft kameraövervakning som inte varit tillåten enligt KÖL. I ett 

fall har Datainspektionens tillsynsbeslut avseende KÖL överklagats och senare upphävts 

av förvaltningsrätten. 

Det kan konstateras att Datainspektionen i ett flertal ärenden kommer fram till att frågor 

avseende arbetsledningsrätt och andra arbetsrättsliga frågor indirekt aktualiseras. I 

samtliga fall har Datainspektionen uttalat att sådana frågor bäst löses av 

arbetsmarknadens parter. Detta har däremot inte hindrat Datainspektionen från att fatta 

tillsynsbeslut utifrån de lagar de är tillsynsmyndighet över. 

Det kan vidare konstateras att Datainspektionen prövar lagenligheten enligt PuL och KÖL 

men då PuL endast innehåller en möjlighet att vid vite förbjuda personuppgiftsbehandling 

och inga övriga administrativa sanktionsavgifter vid konstaterat missbruk så är 

påtryckningsmedlen för myndigheten gentemot tillsynsobjekten få. Av de granskade 

tillsynsbesluten förekom inte i ett enda något vitesföreläggande.  

Anmärkningar och kommentarer 

 

En tendens som går att utläsa av Datainspektionens tillsynsbeslut är att KÖL fyller sin 

funktion vid tillsyn när det gäller traditionell övervakning med en fastmonterad kamera 

som inte manövreras på plats i personalutrymmen i butik, på ett lager eller någon form av 

liknande plats dit allmänheten inte äger tillträde. Problem uppstår däremot i fall som 

Försäkringskassans användning av webbkamera. För KÖL visade sig, i och med 

Förvaltningsrätten i Stockholms avgörande, inte vara tillämplig på webbkameror. I ett 

sådant fall är det återigen PuL som är tillämplig på behandlade personuppgifter, det vill 

säga att PuL ska tillämpas på exempelvis uppgifter som samlas in och sammanställs med 

hjälp av en webbkamera. I det här fallet är det troligt att arbetsgivaren är 

personuppgiftsansvarig för behandling som sker genom webbkameran. Men, en 

behandling av personuppgifter sker dock inte enbart hos arbetsgivaren Försäkringskassan, 

även om det är arbetsgivaren som tillhandahåller den tekniska utrustning som krävs för 
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insamling av personuppgifter. Tack vare spridande av personuppgifter genom streaming, 

har även kunden hos Försäkringskassan möjlighet att samla in och lagra personuppgifter 

om den enskilde kundtjänsthandläggaren, det vill säga arbetstagaren. Detta betyder att om 

de personuppgifter som kan ha samlats in av kunden, används av denne på ett sätt som är 

oförenligt med PuL, är det upp till den enskilde arbetstagaren att starta en process mot 

kunden. Detta trots att den utrustning som möjliggjort en felaktig behandling åtminstone 

i delar har tillhandahållits av arbetsgivaren för att uppfylla ett av arbetsgivaren uppställt 

syfte. Dessutom riskerar arbetstagaren sanktioner från arbetsgivaren om denne inte följer 

de riktlinjer som tagits fram avseende webbkameramöte. En sista iakttagelse av den i 

ärendet aktuella situationen är att övervakningen gör det möjligt för tredje man att samla 

in personuppgifter om den enskilde arbetstagaren. Det är Försäkringskassan som offentlig 

arbetsgivare som möjliggör insamlingen. Detta är särskilt intressant med hänsyn till att 

hoten mot offentligt anställda ökar, enligt statistik som nyligen bl.a. presenterats av 

arbetstagarorganisationen Jusek.171 

Vidare kan en utifrån de tillsyner som Datainspektionen gjort, se att Datainspektionen 

ofta har anmärkningar avseende personuppgiftsbehandling och kameraövervakning. 

Datainspektionen uttrycker ofta sina anmärkningar som så att inspektionen förutsätter att 

tillsynsobjektet rättar sin behandling av personuppgifter på så sätt som redogjorts för i 

Datainspektionens tillsynsbeslut. Få företag följer PuL och KÖL fullt ut och även relativt 

stora aktörer verkar ha dålig kontroll över om deras personuppgiftsbehandling sker i 

enlighet med aktuella lagar. Utifrån den relativt ringa mängden tillsynsärenden som fallit 

under kriterierna för undersökningen under den för undersökningen givna tidsperioden är 

det frestande att dra slutsatsen att integritetsskyddsproblemen inom arbetslivet avseende 

teknisk realtidsövervakning är av blygsam art. Då ska dock has i åtanke att 

Datainspektionen enligt sin egna tillsynspolicy,  i första hand ska tillsyna känsliga 

områden, nya företeelser och områden där risk för missbruk är särskilt stor.172 Vidare bör 

inspektionen enligt samma tillsynspolicy främst inleda tillsyn bl.a. vid allvarliga brister i 

hanteringen av personuppgifter, om behandlingen har utförts av myndigheter, stora 

företag eller stora föreningar, när en behandling rör större uppgiftsmängder eller berör 

                                                           
171 Aase. M, Tema: Trakasserier på jobbet, Jusektidningen Karriär, nr 8/2016, s. 22 ff. 
172 http://www.datainspektionen.se/om-oss/uppdrag-och-mal/ den 14 december 2016. 

http://www.datainspektionen.se/om-oss/uppdrag-och-mal/
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många människor och då det behövs för att skapa belysande exempel på 

integritetsfrågor.173 

Av tillsynspolicyn och av det faktum att Datainspektionen har ett stort tillsynsområde 

samtidigt som det är en liten myndighet, cirka 45 årsarbetskrafter, med begränsade 

resurser kan man snarare få uppfattningen att Datainspektionen inte alltid startar tillsyn 

vid grova integritetsintrång.174 Detta särskilt i de fall tillsynen inte faller under den 

tillsynspolicy som finns. Det finns därför en risk att det som visas i tillsynsbesluten är 

toppen av isberget och att övervakning i strid med PuL och KÖL på små arbetsplatser 

med relativt få som berörs av övervakningen eller i de fall där övervakningen inte berör 

en ny företeelse och det redan finns praxis på området inte tillsynas.  Detta verkar troligt 

då till och med flera av de stora företag och myndigheter som granskats inte har lyckats 

efterleva de regler som finns på området. Risken är därför att det finns ett stort 

integritetsskyddsproblem gällande övervakning i arbetslivet där det inte finns något 

effektivt sätt för arbetstagare att komma till rätta med problemet. 

Ytterligare en slutsats som är möjlig att dra efter att ha studerat avgörandena, är att med 

elektronisk övervakning så samlas det ofta in en större mängd uppgifter, mot det som var 

ändamålet för övervakningen. Denna informationsmängd möjliggör för 

ändamålsglidningar, som strider mot finalitetsprincipen i 9 § punkten d) PuL, avseende 

användningen av det sammanställda materialet.   

Sammanfattning och analys av rättsläget  
 

Att en arbetsgivare övervakar sina anställda är inte någon modern företeelse härrörande 

till IT-åldern. Arbetskontrollanter var redan vid 1900-talets början anställda enkom för 

att övervaka att andra arbetstagare på arbetsplatsen arbetade i enlighet med arbetsgivarens 

önskemål. 

Ett skäl till att allt från mänskliga arbetskontrollanter till att loggning av datatrafik använts 

och används för att övervaka och kontrollera arbetstagare kan självklart bero på att 

arbetsgivaren vill kontrollera de anställdas effektivitet. Det är däremot snävtänkt att låsa 

sig vid tanken att en arbetsgivare enbart övervakar anställda i syftet att effektivisera sin 

verksamhet. Det kan självklart finnas andra skäl för en arbetsgivare att införa övervakning 

                                                           
173 Datainspektionens styrdokument ”Tillsynspolicy avseende PUL” av den 9 februari 2010. 
174 SOU 2016:41 s. 618. 
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på arbetsplatsen. Vissa av dessa skäl kan även vara önskvärda ur ett vidare samhälleligt 

perspektiv. Sådana skäl kan vara att övervakning används i syfte att skydda allmänhetens 

säkerhet, patienters hälsa eller liknande.175 Även om det således finns ett samhälleligt 

intresse att övervaka i vissa fall kan övervakning likväl vara ett problem. Ett av de 

vanligare skälen för en arbetsgivare att använda sig av övervakning torde vara det ovan 

nämnda skälet att effektivisera verksamheten. Effektivisering genom övervakning och 

kontroll behöver i sig inte vara negativt, utan det negativa ligger i om det saknas skydd 

för integriteten för de som övervakas och kontrolleras. Utan skydd som exempelvis i 

tillräcklig omfattning hindrar ändamålsglidningar för användning av personuppgifter och 

annat material som samlas in vid en övervakning, ökar risken för att övervakningen 

används för integritetskränkande syften. Om adekvat skydd saknas medför detta en risk 

för arbetstagaren om denne klagar på vad hen egentligen anser vara en kränkning av sin 

personliga integritet. Detta då ett sådant klagomål kan få mycket kännbara konsekvenser 

för hen som enskild individ. Det finns även en risk att arbetstagaren drabbas av 

repressalier som löneavdrag eller att hen får lämna sin anställning, till följderna av 

övervakning. Självklart kan det finnas situationer där en arbetstagare agerat illojalt mot 

sin arbetsgivare eller rentav begått brott. I dessa fall finns det i det enskilda fallet ofta 

inget skäl att opponera sig mot att en övervakning får negativa följder för den enskilde 

arbetstagaren. Risken med övervakning är dock att den inte enbart kommer att användas 

när det finns misstankar om att en enskild arbetstagare beter sig illojalt, utan kan komma 

att användas för att följa och mäta prestationer hos samtliga arbetstagare. Det ska därvid 

inte glömmas bort att det finns en arbetsmiljöaspekt avseende övervakning. Övervakning 

kan, oavsett om den bedrivs på ett lagligt sätt eller ej, innebära försämringar i 

arbetsmiljön, exempelvis i form av stress eller att arbetstagaren känner sig kontrollerad 

och misstrodd av arbetsgivaren till följd övervakningen. Det är därför viktigt att det även 

utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, såväl som ett effektivitetsperspektiv (dålig arbetsmiljö 

borgar inte för en effektiv arbetsplats) finns tydliga och tillämpningsbara regleringar som 

reglerar övervakning i arbetslivet.   

I uppsatsen har jag behandlat det faktum att det har blivit enklare att övervaka arbetstagare 

tack vare den tekniska utvecklingen. Teknik som kameror, elektroniska 

passerkortssystem och positioneringssystem har både förfinats och blivit billigare, vilket 

                                                           
175 Jfr t.ex. Datainspektionens tillsynsbeslut 2011-06-15, dnr 1754-2010 avseende Danderyds sjukhus 
som refererats i avsnittet ovan, där det förekom sabotage i form av kontamination av steriliserad 
sjukvårdsutrustning. 
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medför att det blir mer tillgängligt och lockande för arbetsgivare att använda sig av 

övervakningsteknik. Arbetslivet har även genomgått en sådan förändring att arbete ofta 

inte kan utföras utan modern teknik som även kan användas för att övervaka. 

Möjligheterna att samla in information med hjälp av ny teknik eller vidareutvecklad äldre 

teknik har även utökats då både lagring och hantering nu förenklats och blivit billigare. 

Även möjligheterna att ta del av informationen har förbättrats genom teknik som 

exempelvis smartphones och andra portabla enheter, vilket leder till att arbetsgivare i 

många fall kan övervaka de anställda var arbetsgivaren än befinner sig. Dessa tekniska 

landvinningar riskerar att tippa arbetslivets balans till arbetsgivarens fördel. Denna risk 

torde vara tämligen markant, om en ser till att det inte går att förutse hur ny teknik kan 

användas i framtiden. Utredningen om Integritetsskydd i arbetslivet skrev i sitt 

betänkande ”Integritetsskydd i arbetslivet” följande gällande ämnet. 

”Med hänsyn till dagens snabba tekniska utveckling ligger det i sakens natur att 

nya metoder kommer att utvecklas som möjliggör övervakning och kartläggning i 

andra former än vad som för närvarande är möjligt. Det är emellertid inte möjligt 

att redan nu förutse vilka metoder som kan komma att bli tillgängliga framöver 

eller hur de kan förväntas komma till användning i det allmännas verksamhet. 

Liksom nuvarande metoder för övervakning och kartläggning kan emellertid 

även de nya metoderna förväntas leda till ingrepp i enskildas integritet som är av 

varierande karaktär, intensitet och omfattning.”176 

Denna oförutsebarhet är olycklig ur rättstillämpningssynpunkt, då den inte enbart 

möjliggör för arbetsgivare att på nya sätt kontrollera sina anställda, utan den riskerar 

också att skapa tolkningsproblem kring vilken lagstiftning som är tillämplig, kringgå 

lagstiftning eller göra relevant lagstiftning otillämpbar. Exempel på detta kan en se i ovan 

refererade rättsfall avseende Försäkringskassans webbkameror. Detta rättsfall visar även 

på att en normaliseringsprocess avseende integritetskränkande behandling synes inträda 

när modern teknik blir allmänt tillgänglig. I fallet ansåg arbetsgivaren att 

webbkameramöten kunde förbättra kundnöjdheten och såg intrånget i arbetstagarens 

integritet som litet. Alla arbeten innehåller vissa moment där arbetstagares integritet får 

vika vid en vägning gentemot andra intressen. Inom vissa kategorier av arbeten sker detta 

mer än vid andra, men en kan fråga sig var gränsen går för sådana integritetskränkande 

moment som inte behövs för arbetet, men som ändå av arbetsgivaren anses vara till nytta 

för verksamheten av olika skäl. Risken blir att vid en sådan intresseavvägning och 

proportionalitetsbedömning så kommer mindre och mindre vikt att fästas vid 

                                                           
176 Prop. 2009/10:80 s. 182. 
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integritetsaspekten. Detta kommer troligtvis att öka med tiden allt fler vänjer sig vid att 

bli övervakade och kontrollerade på nya sätt.   

Jag har i uppsatsen gått igenom vilka spärrar som finns för att skydda arbetstagares 

integritet från otillbörlig övervakning. Dels har jag sett till rena rättighetslagstiftningar 

som EKMR och RF och dels till skyddslagstiftning avseende personuppgiftsbehandling 

och kameraövervakning som PuL och KÖL. Som jag redogjort för i respektive avsnitt 

avseende de olika lagstiftningarna samt i genomgången av Datainspektionens 

tillsynsbeslut ovan, så finns det problem. Regelverken ifråga rör inte alla arbetstagare. 

Det skydd för den personliga integriteten som finns i RF 2 kap 6 § andra stycket gäller 

exempelvis enbart för offentligt anställda. Regelverken har ofta även ett snävt 

tillämpningsområde och det kan även vara möjligt att kringgå lagstiftningen för att utföra 

integritetskränkande behandlingar, som till exempel genom att utnyttja möjligheten att 

behandla personuppgifter manuellt och därmed inte träffas av PuL.  Lagstiftningen är i 

vissa fall inte tekniskt oberoende (KÖL), eller inte praktiskt tillämpbar för den enskilde 

arbetstagaren (EKMR). Ytterligare problem är att sanktioner sällan aktualiseras för 

arbetsgivare som begår överträdelser. Rättsläget för arbetstagare utan kollektivavtal, 

arbetssökande med flera, tycks vara än mer osäkert.177  

Det kan efter en genomgång konstateras att det rättsliga skyddet för den personliga 

integriteten för arbetstagare är splittrad och återfinns i både nationell och internationell 

lag. Osäkerheten blir än större då de integritets- och arbetsmiljöproblem som uppstår ofta 

inte heller uppmärksammas av arbetsmarknadens parter. Det är troligt att en del av den 

osäkerhet som råder till delar hade kunnat stävjas om arbetsmarknadens parter agerat mer 

aktivt och förhandlat om integritetsskyddsbestämmelser, i både lokala och centrala avtal. 

Genom den undersökning som gjorts i uppsatsen kan även konstateras att den lagstiftning 

som finns i många fall inte tillämpas korrekt av arbetsgivaren och att det finns begränsade 

sanktionsmöjligheter för tillsynsmyndighet att ta till vid brott mot 

integritetslagstiftningen samt att tillsynsmyndigheten har begränsade resurser som inte 

ger möjlighet till en extensiv övervakning av arbetsgivares efterlevnad av 

integritetslagstiftningen.178 I delar kommer detta att åtgärdas i och med att den nya 

Dataskyddsförordningen ersätter PuL den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen 

innehåller kraftigt utökade sanktionsmöjligheter och behovet av en enhetlig europeisk 

                                                           
177 SOU 2009:44 s. 211 ff. 
178 Se kapitlet ovan. Se även SOU 2016:41 s. 618 f. 
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tillämpning av Dataskyddsförordningen kommer troligen att medföra att 

Datainspektionen blir tvungen att använda sig av dessa möjligheter i linje med resten av 

de europeiska dataskyddsmyndigheterna. Den svenska linjen med dess relativa 

restriktivitet avseende utdömande av administrativa straffsanktioner kommer troligen att 

utmanas av andra medlemsländer, där större beredvillighet att använda straffsanktioner 

finns.179 Även skyldigheterna för de personuppgiftsansvariga och rättigheterna för de 

registrerade kommer att stärkas, särskilt avseende informationsskyldigheten och de 

rättigheter som avser att avspegla synen på personuppgifter som i första hand varandes 

en tillhörighet till den registrerade och inte en tillgång som den personuppgiftsansvarige 

fritt kan förfoga över. Detta kommer indirekt även komma arbetstagare till gagn avseende 

deras personliga integritet. Även det faktum att missbruksregeln försvinner, kommer leda 

till att en del personuppgiftsbehandlingar som arbetsgivare nu utför enligt 

missbruksregeln i PuL avseende arbetstagare, nu istället kommer att omfattas av den 

strängare tillämpning som hanteringsreglerna föreskriver för personuppgiftsbehandling. 

Det ska dock självklart nämnas att Dataskyddsförordningen inte är lösningen för samtliga 

problem. Förordningen avser fortfarande främst automatiserad personuppgiftsbehandling 

och är således enbart en av de delar som krävs för ett fullgott skydd för arbetstagares 

integritet. Det ska även noteras att Dataskyddsförordningen troligtvis även kommer att 

påverka annan lagstiftning som KÖL. Det är oklart om den utredning som nu tillser att 

KÖL, överensstämmer med Dataskyddsförordningen180, även kommer att se över 

tillämplighetsområdet för lagen och de undantag som finns till KÖL och om detta i sådana 

fall kommer leda till att integritetsskyddet främjas eller om det istället leder till en ökad 

viktning åt den övervakandes behov av övervakning.  

Vad gäller den splittrade lagstiftningen som nämnts ovan, är uppsatsförfattaren inte den 

första att notera detta faktum. Lagstiftaren har under lång tid uppmärksammat att den 

ordning som finns avseende integritet i arbetslivet inte är helt tillfredsställande ur 

lagstiftningssynpunkt. Två större utredningar har utförts avseende integritet i arbetslivet 

där övervakning och kontroll berörts och en tredje utredning är nu tillsatt och har nyligen 

                                                           
179 Se exempelvis https://www.ft.com/content/acb10c12-cc8f-11e4-b5a5-00144feab7de   den 17 
december 2016,  http://privacylawblog.fieldfisher.com/2016/france-to-adopt-gdpr-provisions-before-it-
comes-into-force-in-2018/   den 17 december 2016  och http://uk.practicallaw.com/3-502-
4080#a189243  den 17 december 2016 för information om de sanktionsmöjligheter som finns avseende 
de tyska och franska dataskyddsmyndigheterna. Särskilt den franska dataskyddsmyndigheten har rykte 
om sig om att använda sig av sanktionsmöjligheter för att få aktörer att rätta sig efter dess nationella 
dataskyddsreglering.  
180 Dir. 2015:25, Utredningen om kameraövervakning – brottsbekämpning och integritetsskydd.  

https://www.ft.com/content/acb10c12-cc8f-11e4-b5a5-00144feab7de
http://privacylawblog.fieldfisher.com/2016/france-to-adopt-gdpr-provisions-before-it-comes-into-force-in-2018/
http://privacylawblog.fieldfisher.com/2016/france-to-adopt-gdpr-provisions-before-it-comes-into-force-in-2018/
http://uk.practicallaw.com/3-502-4080#a189243
http://uk.practicallaw.com/3-502-4080#a189243
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överlämnat ett delbetänkande. Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet, som utkom 

med sitt betänkande ”Integritetsskydd i arbetslivet” (som citerats ovan) år 2009, är den 

senaste avslutade utredningen. Redan år 1999 uppmärksammades att den tekniska 

utvecklingen höll på att förskjuta balansen i arbetslivet i och med med de ökade 

kontrollmöjligheter denna utveckling förde med sig. Detta ledde fram till att en utredning 

tillsattes som tog namnet ”Integritetsutredningen” och som redan år 2002 i sitt betänkande 

”Personlig integritet i arbetslivet” konstaterade följande. 

De senaste årens snabba utveckling på såväl informationsteknikens som 

medicinens område har medfört dramatiskt ökade möjligheter för arbetsgivare att 

på olika sätt kontrollera arbetstagare. Riskerna för intrång i arbetstagarnas 

personliga integritet har därmed blivit avsevärt större. Detta har också föranlett de 

fackliga organisationerna att efterlysa ett förstärkt skydd för den personliga 

integriteten för arbetstagare och arbetssökande.181  

Utredningen konstaterade att det inte fanns någon samlad reglering till skydd för den 

personliga integriteten i arbetslivet och att lagstiftningen inte var utformad med hänsyn 

till den tekniska utvecklingen. Utredningen uppgav vidare att det saknades ett godtagbart 

rättsligt bindande skydd för arbetstagares personliga integritet och föreslog i betänkandet 

en lag om skydd för personlig integritet i arbetslivet. Utredningens förslag förverkligades 

dock inte. 

Även ”Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet” som fått i uppdrag att föreslå 

lagstiftning till skydd för den enskildes personliga integritet i arbetslivet, pekade i sitt 

betänkande på att skyddet för arbetstagares personliga integritet i arbetslivet var 

svåröverskådligt, och att reglerna var uppdelade på flera olika lagstiftningar samt att 

skyddet endast delvis var reglerat. Även den utredningen slog fast att skyddet för den 

personliga integriteten i arbetslivet behövde förtydligas och stärkas genom lagstiftning 

och föreslog därvid en ny lag för integritet i arbetslivet, som var tänkt att komplettera PuL 

i de delar PuL inte tillräckligt tog tillvara den personliga integriteten i arbetslivet.182 

Den utredning som nu utreder frågan om integritet i arbetslivet, vid namn 

”Integritetskommittén”, har i juni lämnat in ett delbetänkande vid namn ”Hur står det till 

med den personliga integriteten?”. Där konstateras att ny teknik och nya arbetssätt ökar 

                                                           
181 SOU 2002:18, s. 15. 
182 SOU 2009:44 s. 18. 
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möjligheterna att övervaka arbetstagare på ett mycket detaljerat och närgånget sätt och att 

detta riskerar att förskjuta styrkeförhållandena inom arbetslivet samt försvaga 

arbetstagarnas ställning.183 Vidare pekade utredningen på risken för ändamålsglidningar 

då teknik används för annat än den inhandlats för enligt följande: 

Karaktäristiskt för övervakning inom arbetslivet är att endast få system marknadsförs med 

det uttalade syftet att övervaka arbetstagarna. Vanligen är det angivna syftet ett annat, men 

tekniken gör det även möjligt att i detalj övervaka personalen. Ett bra sådant exempel är 

lösningar för elektronisk körjournal. Dessa bygger på att en GPS hela tiden 

positionsbestämmer arbetsgivarens bilar. Informationen kan arbetstagaren använda för att 

redovisa till Skatteverket att bilen inte används för privat bruk. Men samtidigt gör tekniken 

det möjligt för arbetsgivaren att i realtid se var arbetstagaren som framför fordonet befinner 

sig. 184 

De två utredningar som gjorts avseende integritet i arbetslivet har båda mynnat ut i förslag 

avseende ny lagstiftning. Integritetsutredningen föreslog en sammanhållen och tvingande 

reglering i form av en lag för att reglera integritetsskydd i arbetslivet. Lagen var tänkt att 

ha PuL som utgångspunkt och att principerna PuL därför också skulle gälla för den nya 

lagen.185 Tanken var att lagen skulle precisera och förstärka PuL:s regler vad gällde 

skyddet för arbetstagares och arbetssökandes personliga integritet. Lagen skulle även gå 

utöver PuL, då även manuella behandlingar som inte var i registerform skulle omfattas.186 

Utredningen anförde angående sitt val att göra lagen tvingande och inte dispositiv, att 

rätten till personlig integritet får anses vara en mänsklig rättighet. Det ansågs däremot att 

en ordning där arbetsmarknadens parter genom överenskommelser preciserade innehållet 

i den föreslagna lagen var önskvärt. Vidare uttalade utredningen att en lag som tog sikte 

på förhållandena inom arbetslivet även borde innehålla arbetsrättsliga inslag.187 

Lagförslaget som lades tog i fråga om informationsanvändning dock inte upp särdeles 

mycket som inte redan regleras genom PuL. Den stora skillnaden var som ovan nämnts 

att även manuell hantering av personuppgifter skulle omfattas av lagen. Stora delar av 

den övervakning i realtid av arbetstagare som är förhärskande idag togs dock inte upp i 

lagen. Merparten av lagförslaget ägnades istället åt drogtester och personlighetstester, 

                                                           
183 SOU 2016:41 s. 243. 
184 SOU 2016:41 s. 203 f. 
185 SOU 2002:18 s.60 f. 
186 SOU 2002:18 s. 66. 
187 SOU 2002:18 s 237 ff.  



77 
 

vilket fortfarande är stora, viktiga och till stor del oreglerade frågor, men som inte faller 

under avgränsningen för denna uppsats.  

Även utredningen om ”Integritetsskydd i arbetslivet” ansåg att en tydlig och 

sammanhållen reglering i form av en tvingande lag var den bästa lösningen för en sådan 

skyddsreglering för arbetstagare och arbetssökande som den fått i uppdrag att utreda.188 

Förutom sådan övervakning och kontroll som den här uppsatsen tar upp, hade utredningen 

även i uppgift att utreda bland annat användning av alkohol- och drogtester samt rätten 

för arbetsgivare att begära att få se utdrag ur belastningsregistret.189 Utredningen 

tydliggjorde att den bedömde att PuL tillhandahöll ett förhållandevis gott skydd, men att 

det fanns problem avseende den personliga integriteten på arbetslivets område. Den tog 

bl.a. upp möjligheten till att grunda en behandling av personuppgifter för övervakning 

och kontroll på samtycke i vissa fall samt att det inom arbetslivet är extra viktigt att det 

finns ett skydd mot ändamålsglidning och att det därför krävdes bestämmelser avseende 

detta i den lagstiftning de föreslog190 Utredningen ansåg vidare, mot bakgrund av den 

kritik som Integritetsutredningens lagförslag utstått från arbetslivets parter, att en lag 

borde vara av arbetsrättslig art och följa de mönster som de191 som skulle tillämpa lagen 

kände till. Vidare uttalade utredningen att arbetsgivare måste ha möjlighet till att utöva 

sådan kontroll som aktualiseras genom deras ansvar för säkerhet och effektivitet. 

Arbetstagarnas anspråk på skydd för den personliga integriteten behövde därför vägas 

mot arbetsgivarens berättigade intresse av kontroll och av att kunna leda och fördela 

arbetet. Regler i en ny lag var, enligt utredningen, därför bäst utformade som 

avvägningsnormer.192 Vidare konstaterades att vad gäller övervaknings- och 

kontrollåtgärder som innebär behandling av personuppgifter, så skulle även i 

fortsättningen PuL gälla förutom i vissa delar där den nya lagen skulle innebära en 

reglering som ökade skyddet för arbetstagare.193 

 

                                                           
188 SOU 2009:44 s. 213, 219. 
189 SOU 2009:44 s. 17. 
190 SOU 2009:44 s. 233. 
191 Detta får antas vara arbetslivets parter. 
192 SOU 2009:44 s. 213 f. 
193 SOU 2009:44 s. 18.  
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Lagstiftningsförslag och slutsatser 
 

Jag har ovan anfört att det skydd för den personliga integriteten som finns avseende 

arbetslivet är bristfälligt och spritt på flera lagstiftningar.  Liksom de utredningar jag 

redogjort för anser jag att en sammanhållen och tvingande reglering i form av en lag vore 

av godo för att stärka skyddet för arbetstagares integritet.194 Detta då den tekniska 

utvecklingen möjliggjort en typ av övervakning som är både mer omfattande och precis 

än vad som tidigare har varit möjligt. Arbetsgivare har i hög grad använt sig av de tekniska 

möjligheter som står till buds. Däremot har inte den lagstiftning som finns beaktats i den 

grad som kunnat förväntas och det finns även luckor i den lagstiftning som syftar till att 

skydda den personliga integriteten. En sammanhållen lagstiftning inriktad på arbetslivet 

skulle både tjäna som en tydlig signal till arbetslivet om att lagstiftaren ser allvarligt på 

övervakning, samtidigt som en sådan lagstiftning genom en bra och pedagogisk 

disposition hade kunnat förenkla för arbetsmarknadens parter att följa och upprätthålla 

regleringen. För att på bästa sätt göra detta torde lagen behöva vara utformad på ett sådant 

sätt att arbetsmarknadens parter känner igen sig i de mekanismer som styr lagen. Lagen 

kan däremot inte enbart vara av en arbetsrättslig karaktär, då de uppgifter som kommer 

att behandlas i lagen i många fall kommer att falla under definitionen av personuppgifter 

i Dataskyddsförordningen. Då Dataskyddsförordningen kommer att vara tvingande för 

medlemsstaterna är det viktigt att en svensk lag om integritetsskydd i arbetslivet inte 

strider mot Dataskyddsförordningen. Lagen måste därför utformas i enlighet med de 

allmänna principer som Dataskyddsförordningen bygger på. Avvikelser från dessa kan 

endast ske i de fall där lagen reglerar situationer som inte faller under förordningen eller 

där det finns uttryckliga undantag från förordningen eller möjligheter för 

medlemsstaterna att genom lag mer långtgående värna om enskildas personliga integritet 

än det skydd som finns enligt Dataskyddsförordningen. Precis som Utredningen om 

integritetsskydd i arbetslivet anser jag att lagen till stor del måste bygga på 

avvägningsnormer där arbetsgivarens behov av att övervaka ställs mot arbetstagares rätt 

till personlig integritet, och att på bästa sätt väga dessa intressen mot varandra. Lagen bör 

                                                           
194 Denna lag kan med fördel även ha en reglering avseende bland annat drog- och alkoholtester samt 
andra integritetsingripande åtgärder som en arbetsgivare kan använda sig av. Detta faller dock inte inom 
ramen för denna uppsats och kommer därför inte att vidare behandlas.  



79 
 

även i möjligaste mån vara utformad på ett tekniskt neutralt sätt för att motverka att lagen 

blir obsolet på grund av den snabba tekniska utvecklingen. Lagen borde därvid innehålla 

regler om förbud mot integritetskränkande övervaknings- och kontrollåtgärder, i de fall 

där sådana åtgärder inte är godtagbara enligt de skyddsmekanismer som lagen ställer upp. 

Vidare bör den innehålla preciserade avvägningsnormer avseende särskilt 

integritetskänslig övervakning i realtid, som bland annat kameraövervakning och 

positioneringssystem. Precis som Utredningen om integritet i arbetslivet anser jag, med 

stöd av de tillsynsbeslut som redogjorts för i praxiskapitlet ovan, att ett av de största 

problemen med övervakning och kontroll i arbetslivet är den stora risken för 

ändamålsglidning och att det därför är av särskild vikt att en reglering innehåller 

bestämmelser ägnade åt att minimera risken för sådana ändamålsglidningar. Lagen bör 

även vara utformad så att den gynnar ett gott förhandlingsklimat mellan 

arbetsmarknadens parter.  Lagens uppbyggnad ska därför tjäna till att i största möjliga 

mån möjliggöra konstruktiva förhandlingar innan övervakningsåtgärder vidtas, 

exempelvis genom specifika förhandlingsbestämmelser som förtydligar att arbetsgivare 

ska förhandla med berörda arbetstagarorganisationer innan övervakningsåtgärder vidtas. 

Det kan därför vara förtjänstfullt om dessa bestämmelser på ett pedagogiskt sätt hänvisar 

till de förhandlingsbestämmelser som finns i 11-14 §§ MBL. Det bör även i lagen införas 

en extensiv och tvingande informationsskyldighet för arbetsgivaren gentemot 

arbetstagarna enligt den modell som finns i Dataskyddsförordningen och att denna 

informationsskyldighet utsträcks även till sådana åtgärder som regleras i den föreslagna 

lagen, men som inte faller under Dataskyddsförordningen. Vidare bör lagen ha 

sanktionsbestämmelser som i den mån det är möjligt följer de normer som finns inom 

arbetsrätten avseende skadestånd. Det torde även i lagen behöva införas en hänvisning till 

de regler om administrativa sanktionsavgifter som kan komma att utkrävas enligt 

Dataskyddsförordningen. Det kan i samband därmed vara en god idé att överväga om 

administrativa sanktionsbestämmelser även kan behövas avseende sådana åtgärder som 

lagen reglerar, men som inte träffas av Dataskyddsförordningen.  

En tillsynsmyndighet med befogenhet att besluta om sådana administrativa 

sanktionsavgifter och eventuella vitesföreskrifter samt även i övrigt överse och utveckla 

praxis bör vidare utses. I delar torde arbetsmarknadens parter vara de som är bäst skickade 

att se till att lagens bestämmelser tillämpas, men en tillsynsmyndighet behövs i de delar 

där den personliga integriteten berörs som mest. Tillsynsmyndighet kan med fördel vara 
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den tillsynsmyndighet som är förordnad som tillsynsmyndighet över 

Dataskyddsförordningen. Detta ser i dagsläget ut att bli Datainspektionen. 

Utöver en eventuell lagstiftningsåtgärd är det även viktigt att det finns möjligheter till att 

utöva tillsyn enligt redan existerande lagar. Datainspektionen är tillsynsmyndighet enligt 

PuL195 samt har det övergripande tillsynsansvaret för KÖL. Myndigheten kan med sina 

cirka 45 årsarbetskrafter klassas som liten och de resurser som står till förfogande är 

begränsade.196 Myndigheten har därför behövt vara selektiva och noggranna med sitt 

urval av tillsynsobjekt för att göra störst möjliga avtryck.197 De resurser som kan läggas 

på tillsyn har också krympt, i och med att Datainspektionen haft att besvara ett ökande 

antal remisser och delningar. Detta är ett viktigt arbete då Datainspektionen genom detta 

kan påverka lagstiftaren att stifta lagar som tar hänsyn till den personliga integriteten. 

Likväl är det ändå ett arbete som tar resurser från tillsynsverksamheten.198 I och med att 

Dataskyddsförordningen kommer att innebära utökade uppgifter för tillsynsmyndigheten, 

som bl.a. incidentrapportering, samarbete med andra dataskyddsmyndigheter och 

behandling av administrativa sanktionsavgifter, så kommer utökade resurser att krävas 

för att en godtagbar tillsynsverksamhet ska kunna utövas. Förutom sådana utökade 

resurser, anser jag att nya resurser ska ges med inriktning mot tillsynsverksamhet för 

behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen, samt även avseende den 

nya integritetsskyddslag för arbetslivet som jag föreslår att Datainspektionen i tillämpliga 

delar ska bli tillsynsmyndighet för. Resursökningen bör vara av en sådan storleksordning 

att Datainspektionen får de resurser som krävs för att gå ifrån rollen av en selektiv 

tillsynsmyndighet, till att bli en tillsynsmyndighet med resurser att tillsyna en större andel 

av de arbetsgivare som inte följer de integritetslagar som finns.  

Hittills har jag, de lege lata, beskrivit de åtgärder som kan vidtas av lagstiftaren avseende 

reglering och resursfördelning för att åstadkomma en mer heltäckande och anpassad 

reglering avseende integritetsskydd i arbetslivet samt för att kunna bredda den tillsyn som 

utförs av tillsynsmyndighet. Avslutningsvis vill jag belysa och ge förslag rörande en 

annan viktig aspekt, nämligen vad arbetslivets parter kan göra för att åstadkomma en 

                                                           
195 Datainspektionen kommer som det ser ut i dagsläget även bli tillsynsmyndighet för 
Dataskyddsförordningen.  
196 SOU 2016:41 s. 618. 
197 http://www.datainspektionen.se/Documents/arsredovisning-2015.pdf s. 14-15, hämtad 15 
december. 
198 SOU 2016:41 s. 618 f.  

http://www.datainspektionen.se/Documents/arsredovisning-2015.pdf
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bättre regelefterlevnad. Klart är att både arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer måste 

informera sig och sina medlemmar om de regler som gäller. Vidare vore det önskvärt om 

integritetsskydd i arbetslivet, och då särskilt olika former av övervakning och kontroll, 

lyfts upp och regleras i kollektivavtal. Även om en sådan överenskommelse inte gäller i 

de delar där den går emot integritetslagar som PuL eller KÖL, så finns det ändå ett stort 

oreglerat utrymme där en sådan överenskommelse kan bringa ordning och klarhet i hur 

god sed på området ska uppfattas. I och med att Dataskyddsförordningen träder ikraft, 

kan det även tänkas att arbetsmarknadens parter använder sig av möjligheten till att 

utarbeta uppförandekoder enligt artikel 40 Dataskyddsförordningen. I sådana fall hade 

vissa integritetsskyddsfrågor som omfattas av förordningen kunnat regleras bättre. En 

sådan uppförandekod har även fördelen att den ska skickas in till tillsynsmyndigheten för 

yttrande och godkännande, vilket säkerställer att uppförandekoden följer förordningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

Källförteckning 
 

Svensk rätt 

Offentligt tryck 

Proposition 1975/76:105 Med förslag till arbetsrättsreform m. m. 

Proposition 1989/90:119 - om Övervakningskameror m.m. 

Proposition 97/98:44 Personuppgiftslag. 

Proposition 2002/03:110 Lag om elektronisk kommunikation, m.m. 

Proposition 2005/06:173 Översyn av personuppgiftslagen. 

Proposition 2009/10:80 En reformerad grundlag. 

Proposition 2012/13:15 Patientrörlighet i EU - förslag till ny lagstiftning. 

SOU 1987:74 Optisk-elektronisk övervakning. 

SOU 1997:39 Integritet ´ Offentlighet ´ Informationsteknik. 

SOU 2002:18 Personlig integritet i arbetslivet. 

SOU 2003:87 Färdtjänsten och riksfärdtjänsten.  

SOU 2007:22 Skyddet för den personliga integriteten - kartläggning och analys. 

SOU 2008:3 Skyddet för den personliga integriteten - Bedömningar och förslag. 

SOU 2008:125 En reformerad grundlag. 

SOU 2009:44 Integritetsskydd i arbetslivet. 

SOU 2009:87 En ny kameraövervakningslag. 

SOU 2016:41. Hur står det till med den personliga integriteten? 

Kommittédirektiv 2004:51 Skyddet för den personliga integriteten. 

Direktiv 2015:125 Kameraövervakning – brottsbekämpning och integritetsskydd. 

Direktiv 2016:54 Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning – 

brottsbekämpning och integritetsskydd. 



83 
 

 

Högsta förvaltningsdomstolen (Regeringsrätten) 

RÅ 2000 ref. 52. 

RÅ 2001 ref. 35. 

Högsta Förvaltningsdomstolens mål nr 6121-15 av den 3 juni 2016. 

Högsta Förvaltningsdomstolens mål nr 4110-5 av den 21 oktober 2016. 

Europeiska Unionen 

Sekundärrätt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för 

enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet 

av sådana uppgifter  

Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för 

fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet 

av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46 EG 

Soft law och övrigt 

Article 29 Data Protection Working Party Opinion 15/2011 on the definition of consent, 

adopted on 13 July 2011. 

Europadomstolen 

Case of Klass and others v. Germany, mål nr. 5029/71, dom den 6 september 1978. 

Case of Halford v. UK, application no. 20605/92, dom den 25 juni 1997.  

Case of v. Sweden, application no 46210/99, den 9 mars 2004. 

Copland v. UK, application no. 626117/00, dom den 3 april 2007. 

Case of Barbulescu v. Romania, application no. 61496/08, dom den 12 januari 2016. 

Arbetsdomstolens domar 

AD 1929 nr 29 

AD 1932 nr 100 



84 
 

AD 1934 nr 179  

AD 1977 nr 92  

AD 1978 nr 51 

AD 1978 nr 79 

AD 1980 nr 72 

AD 1982 nr 110 

AD 1983 nr 46 

AD 1984 nr 80 

AD 1984 nr 98 

AD 1986 nr 11 

AD 1986 nr 53 

AD 1991 nr 45 

AD 1991 nr 106  

AD 1997 nr 29 

AD 1998 nr 97 

AD 2001 nr 3 

AD 2002 nr 51 

AD 2006 nr 12  

AD 2009 nr 36 

AD 2012 nr 25 

AD 2013 nr 19 

AD 2014 nr 71  

Datainspektionens tillsynsbeslut 

Datainspektionens beslut 2007-06-27, dnr 87-2007.  



85 
 

Datainspektionens beslut 2007-10-08, dnr 246-2007. 

Datainspektionens beslut 2008-02-29, dnr 806-2007. 

Datainspektionens beslut 2008-10-23, dnr 1152-2008. 

Datainspektionens beslut 2008-10-15, dnr 1176-2008 

Datainspektionens beslut 2009-01-09, dnr 1612-2008. 

Datainspektionens beslut 2009-12-10, dnr 604-2009. 

Datainspektionens beslut 2009-12-10, dnr 604-2009. 

Datainspektionens beslut 2010-02-25, dnr 514-2009. 

Datainspektionens beslut 2010-07-02, dnr 686-2010. 

Datainspektionens beslut 2011-01-12, dnr 500-2010. 

Datainspektionens beslut 2011-06-08, dnr 1775-2010. 

Datainspektionens beslut 2011-06-08, dnr 1331-2010. 

Datainspektionens beslut 2011-06-08, dnr 1774-2010. 

Datainspektionens beslut 2011-06-15, dnr 1405-2010. 

Datainspektionens beslut 2011-06-15, dnr 1754-2010. 

Datainspektionens beslut 2012-10-04, dnr 774-2011. 

Datainspektionens beslut 2012-10-09, dnr 1270-2012. 

Datainspektionens beslut 2013-01-14, dnr 1369-2012. 

Datainspektionens beslut 2013-01-14, dnr 1369-2012. 

Datainspektionens beslut 2013-05-31, dnr 1492 -2012. 

Datainspektionens beslut 2013-06-14, dnr 354 -2013. 

Datainspektionens beslut 2013-11-18, dnr 768-2013. 

Datainspektionens beslut 2014-02-07, dnr 234-2013. 

Datainspektionens beslut 2015-12-16, dnr 351-2015. 



86 
 

Datainspektionens beslut 2015-12-16, dnr 347-2015. 

Datainspektionens beslut 2015-12-16, dnr 342-2015. 

Datainspektionens beslut 2015-12-16, dnr 340-2015. 

Datainspektionens beslut 2015-12-18, dnr 388-2015. 

Övrig praxis 

Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr. 383-16, dom meddelad 2016-10-20. 

Litteratur 

Böcker 

Adlercreutz. A och Mulder. B. J, Svensk arbetsrätt, 14:de upplagan, Norstedts Juridik 

AB, 2013. 

Bull, T. & Sterzel, F., Regeringsformen – en kommentar, 2:a upplagan, Studentlitteratur 

2013. 

Danelius, H., Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till 

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, Norstedts Juridik, 5 upplagan, 2015. 

Hansson. M, Kollektivavtalsrätten- En rättsvetenskaplig berättelse, Iustus förlag, 2010. 

Källström. K och Malmström. J, Anställningsförhållandet, 3:e uppl, Iustus förlag, 2012. 

Larsson. P, Skyddet för visselblåsare i arbetslivet – en konstitutionell och arbetsrättslig 

studie, 1:a upplagan, Jure förlag, 2015. 

Lehrberg. B, Praktisk juridisk metod, 8:e uppl. Iusté Aktiebolag, 2015. 

Lindblom, H. & Öhman, S., Kommentar till personuppgiftslagen, 4:e, Norstedts Juridik 

upplagan, 2011. 

Schmidt. F m. fl., Facklig arbetsrätt, 4:e reviderade upplagan, Juristförlaget, 1997. 

Sigeman. T, och Sjödin. E, Arbetsrätten, 6:e uppl., Norstedts Juridik AB, 2013. 

Sigeman, T. i Schmidt, F. med flera, Löntagarrätt, reviderad upplaga 1994, Juristförlaget. 

Strömholm. S, Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En bok i allmän rättslära, Nordstedts 

Juridik AB, 4:e uppl. 1996. 



87 
 

Westregård, A-M, Integritetsfrågor i arbetslivet, Juristförlaget i Lund, 2002. 

Tidskriftsartiklar 

Aase. M, Tema: Trakasserier på jobbet, Jusektidningen Karriär, nr 8/2016. 

Källström. K, Tillåtligheten av drogtestning på arbetsplatser, JT 1998/99.  

Örnerborg. E, Hon stoppade jäv i AD, Lag och avtal nummer 4, 2016. 

Internetkällor 

http://www.arbetsdomstolen.se/pages/page.asp?lngID=8, hämtad 16 augusti 2016. 

http://www.datainspektionen.se/ordlista/#I, hämtad den 16 augusti 2016. 

https://www.sef.se/siteassets/avtalsrorelse/2016/tecknade-avtal/installationsavtalet-

2016.pdf, hämtad 10 november 2016. 

http://www.lo.se/start/solidarisk_lonepolitik/svenska_modellen/huvudavtalet, hämtad 21 

mars 2016. 

Kjellberg. A, Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden hos 

arbetsgivarförbund och fackförbund, Studies in Social Policy, Industrial Relations, 

Working Life and Mobility. Research Reports; Vol. 2010:1 (2013:1)). Department of 

Sociology, Lund University, http://lup.lub.lu.se/search/record/1545448/file/1545800.pdf, 

hämtad 23 augusti 2016. 

Medlingsinstitutet, Avtal och lönebildningen 2015, Medlingsinstitutets årsrapport, 

http://www.mi.se/files/PDF-er/att_bestalla/arsrapporter/AR15.pdf-, hämtad 31 mars 

2016. 

http://arbetet.se/2016/04/08/arbetsgivarens-kontroll-provas-sallan-i-domstol/, hämtad 8 

april 2016. 

Så kan cheferna kontrollera dig, http://arbetet.se/2016/04/08/sa-kan-cheferna-

kontrollera-dig/, hämtad 8 april 2016. 

http://www.datainspektionen.se/om-oss/uppdrag-och-mal/, hämtad den 14 december 

2016. 

http://www.datainspektionen.se/Documents/arsredovisning-2015.pdf, hämtad den 15 

december 2016. 

http://arbetet.se/2016/04/08/sa-kan-cheferna-kontrollera-dig/
http://arbetet.se/2016/04/08/sa-kan-cheferna-kontrollera-dig/
http://www.datainspektionen.se/om-oss/uppdrag-och-mal/


88 
 

Öman. S, Alkohol- och narkotikatestning i arbetslivet, 

http://www.sorenoman.se/documents/skrifter/alkohol-och-narkotikatestning-i-

arbetslivet.pdf, hämtad 2 april 2016. 

Material från fackförbund 

Rehnström. S och Olofsson. A, Övervakning och kontroll på arbetsplatserna – förslag till 

facklig strategi, Landsorganisationen i Sverige 2012, s. 5.  

Engblom. S, TCO granskar: Personlig integritet – även på jobbet, Tjänstemännens 

Centralorganisation 2009, s. 25. 

Övrigt material 

Datainspektionens styrdokument ”Tillsynspolicy avseende PUL” av den 9 februari 2010. 

Datainspektionens faktablad ”Personuppgiftsansvar”, augusti 2015. 

Datainspektionens faktablad ”Positionering i arbetslivet”, maj 2014. 

Datainspektionen informerar ”Samtycke enligt personuppgiftslagen”, 2015. 

Datainspektionen informerar ”Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen”. 

Datainspektionen informerar ”Personuppgifter i arbetslivet”. 

Datainspektionens rapport 2005:3 ”Övervakning i arbetslivet - kontroll av de anställdas 

internet och e-postanvändning”. 

 


