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Sammanfattning 

 

Ny teknik har lett till ökade möjligheter att övervaka anställda. Det ställs höga krav på de 

lagar som skall reglera denna teknik. Det uppkommer en situation där arbetsgivarens intresse 

att övervaka ställs mot arbetstagarens integritetsintresse. Dataskyddsdirektivet (95/46/EG) har 

implementerats i samtliga nordiska länder i form av Personuppgiftslagar. Dessa reglerar 

rättsläget avseende integritet på arbetsplatsen, men även andra lagar är tillämpliga. 

 

GPS är en positioneringsteknik för att övervaka var anställdas fordon befinner sig. 

Personuppgiftslagen är tillämplig lag och Datainspektionen i Sverige är kontrollorgan. 

Datainspektionen har givit ut riktlinjer för vad som skall uppfyllas för att en arbetsgivare ska 

få använda sig av positionering. Datainspektionen har i ett antal tillsynsbeslut 

sammanfattningsvis kommit fram till att ändamålet måste vara kopplat till företagets 

verksamhet, att uppgifterna inte får lagras längre än nödvändigt, att de anställda skall 

informeras samt att uppgifterna skall åtkomstskyddas. 

 

Arbetstagares e-postmeddelanden delas upp i privat e-post och verksamhetsrelaterad e-post, 

där skyddet för det senare är starkare. Finländska arbetstagare åtnjuter det starkaste skyddet, 

framför allt eftersom Finland har en särskild Integritetslag. 

 

Sverige har det svagaste skyddet för anställda avseende loggning av internettrafik. Loggning 

är framför allt tillåtet ur säkerhetssynpunkt och vid systemfel. Finland saknar uttrycklig 

lagstiftning för loggning. 

 

Personuppgiftslagarna är tillämpliga vid hälso- och drogtester. Skyddet är likvärdigt i de 

nordiska länderna, men Danmark har en särskilt hälsoupplysningslag som medför ett utvidgat 

försvar. 

 

 

Nyckelord: integritet i arbetslivet, arbetsledningsrätten, dataskyddsdirektivet, 

personuppgiftslagen, gps-övervakning, Datainspektionen, e-post på arbetsplatsen, loggning av 

internettrafik, hälsotester, drogtester
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Abstract 

 

New technology has led to greater possibilities to monitor employees. The legislation 

covering these issues is therefore put under high demands. A situation arises where the 

employer's interest to monitor is put against the employee's personal integrity. The Data 

Protection Directive (95/46/EC) has been implemented in all the Nordic countries in the form 

of four different personal data acts. These regulate the legislation regarding privacy in the 

workplace, but other laws are applicable as well. 

 

GPS is a positioning technology which monitors the location of employees' vehicles. The 

Personal Data Act is the applicable law and the Data Inspection Board in Sweden is the 

control organ. The Data Inspection Board has issued guidelines on what needs to be met for 

an employer to be allowed to make use of positioning. In decisions the board has concluded 

that the purpose must be linked to the enterprise’s activities, that data may not be stored 

longer than necessary, that employees are informed and that data should be protected against 

unauthorized access. 

 

Employees' e-mails are divided into two categories; private and business-related. The 

protection of the latter is stronger. Finnish workers are awarded the strongest protection, since 

Finland has a particular Privacy Act. 

 

Sweden has the weakest protection for employees regarding the logging of Internet traffic. 

Logging is permitted in particular for safety issues and in case of system failure. Finland has 

no explicit laws for logging. 

  

Privacy laws are applicable when it comes to health tests and drug tests. The protection is 

equivalent in the Nordic countries, but Denmark has a particular health law leading to an 

extended defense. 

 

 

Keywords: integrity in the workplace, management law, the Data Protection Directive, the 

Personal Data Act, gps monitoring, Data Inspection Board, e-mail at work, logging of Internet 

traffic, health tests, drug tests 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 
 

Vi lever i en föränderlig värld och inte minst avseende teknik går utvecklingen framåt i 

rasande fart. Lagar och förordningar reglerar samhället och det ställs höga krav på dessa att 

vara flexibla och kunna hantera de juridiska problem som den nya tekniken ger upphov till. 

Ett aktuellt exempel där specifik lagstiftning saknas är gps-övervakning på arbetsplatser. Det 

intresse arbetsgivaren har av att kunna veta var de fordon han förfogar över befinner sig, ställs 

mot arbetstagarens intresse till personlig integritet. Att arbetsgivaren hela tiden kan lokalisera 

sina anställda kan kännas kränkande för den anställde. Således måste lagstiftning inom detta 

område vara en intresseavvägning mellan alla parter. Den tekniska problematiken intresserar 

oss och eftersom vi studerar arbetsrätt har vi sökt hitta ett juridiskt problem av modern 

karaktär. Möjligheten till övervakning av anställda, bland annat med gps, har i och med 

teknologins framsteg ökat drastiskt och är ett högst aktuellt ämne. Denna företeelse har 

kommit att falla under begreppet integritet i arbetslivet.  

 

Ett annat tekniskt fenomen som också i stor utsträckning medför integritetsproblematik på 

arbetsplatsen är Internet. Merparten av alla arbetsgivare erbjuder idag sina anställda en 

internetuppkoppling på arbetsplatsen. Många tjänster är helt beroende av att vara uppkopplade 

och arbetstagaren tillbringar så gott som all arbetstid vid en dator. Men även på mer 

industrirelaterade arbetsplatser finns numera ofta en eller flera datorer som de anställda kan 

använda sig av för att söka information och kommunicera med kunder och leverantörer. De 

internetadresser som besöks sparas i loggfiler på företagets centrala server. Arbetstagarnas 

personliga e-postkorgar lagras även dessa antingen i den enskildas dator eller centralt. I 

övervägande fall äger arbetsgivaren datorutrustningen och denne har en teknisk möjlighet att 

kontrollera vad utrustningen används till.  

 

En annan företeelse med anknytning till integritetsproblematik som ökar är hälso- och 

drogtester på arbetsplatsen. Allt fler arbetsgivare väljer att drogtesta såväl befintlig personal 

som sökande till nya tjänster. Även här kan två olika intressen ställas mot varandra. 

Arbetstagaren vill inte att detaljerad information om dennes hälsa ska komma arbetsgivaren 

tillhanda. Samtidigt kan det innebära stora kostnader för arbetsgivaren att anställa någon som 
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är sjuk mycket, eller kommer behöva stora rehabiliteringsinsatser, varför testerna uppenbart är 

i arbetsgivarens intresse.  

 

1.2 Syfte 
 

Vi vill med denna uppsats ta reda på vilka regler som finns på ovan nämnda områden. Att 

enbart kartlägga läget i Sverige skulle i sig vara intressant, men en sådan framställning 

riskerar att sakna referenspunkter. För att kunna sätta Sveriges regler i perspektiv har vi 

funderat över tänkbara jämförelsemöjligheter. Då de arbetsrättsliga systemen i de nordiska 

länderna är snarlika, fann vi det intresseväckande att undersöka hur dessa länder behandlat de 

nya tekniska fenomenen. Vi söker behandla de huvudsakliga rättsliga regler som i respektive 

land påverkar våra ämnesområden. Centralt är dataskyddsdirektivet från 1995 som alla 

nordiska länder uppfyllt genom införandet av, eller ändringar av personuppgiftslagar.  

 

Syftet med denna uppsats är sammanfattningsvis att jämföra rättsläget i Norden avseende 

integritet i arbetslivet inom områdena e-post, loggning av internettrafik samt hälso- och 

drogtester. Vi önskar även särskilt undersöka under vilka förutsättningar gps-övervakning är 

tillåtet i svenskt arbetsliv. 

 

1.3 Frågeställningar 
 

Med beaktande av detta syfte samt de avgränsningar vi gjort (se 1.5) har vi formulerat 

följande forskningsfrågor:  

 

Hur skiljer sig de nordiska personuppgiftslagarna och varför har dessa skillnader 

uppkommit?  

Under vilka förutsättningar är det tillåtet för en svensk arbetsgivare att använda sig av 

positionsbestämning via gps i sin verksamhet? 

Hur skiljer sig rättsläget i de nordiska länderna avseende e-postmeddelanden på 

arbetsplatsen och hur påverkar detta arbetstagarnas integritet? 

Hur skiljer sig rättsläget i de nordiska länderna avseende loggning av internettrafik på 

arbetsplatsen och hur påverkar detta arbetstagarnas integritet? 



7 
 

Hur skiljer sig rättsläget i de nordiska länderna avseende hälso- och drogtester på 

arbetsplatsen och hur påverkar detta arbetstagarnas integritet? 

 

1.4 Metod och källor 
 

För att besvara våra forskningsfrågor har vi valt att använda oss av en rättsdogmatisk metod. 

Genom att gå igenom de befintliga rättskällorna vill vi klarlägga vilka rättsregler som är 

gällande inom de ämnesområden vi studerar. Av den orsaken har vi studerat gällande 

rättskällor såsom författningstexter, doktrin, praxis och i stor utsträckning förarbeten då inte 

alla dessa lett fram till lagstiftning.1 För att kunna jämföra de nordiska ländernas rättsregler 

inom uppsatsens område har vi valt att göra en komparativ studie. Ett första steg i detta är att 

bestämma vilken företeelse som skall undersökas. I vårt fall är det begreppet integritet och de 

regler som rör detta. Det objekt som avses är arbetsmarknaden och urvalet av länder är 

Norden, förutom Island. Då de nordiska ländernas lagstiftningar traditionellt sett är av likartad 

karaktär och såväl ländernas arbetsmarknader som välfärdsnivåer i mångt och mycket 

överensstämmer, har vi ansett dessa länder vara lämpliga för en studie inom området. Vi har 

bestämt oss för att i huvudsak studera det nuvarande rättsläget. Även om historiken är 

intressant skulle en behandling av denna göra uppsatsen för omfattande.2 Således är 

jämförelsen att betrakta som en fokuserad studie, där vi vill förklara integritetsaspekten. 

Typiskt för en fokuserad studie är att ett fåtal länder undersöks koncentrerat, i vårt fall 

Sverige, Danmark, Norge och Finland.3 

 

Vår initiala utgångspunkt var att lägga stor vikt vid det lagförslag om integritet i arbetslivet i 

Sverige som först var tänkt att presenteras den 15 januari 2008.4 Men detta har skjutits upp i 

tur och ordning till 1 oktober 20085, 31 december 20086 samt 15 april 2009.7 Den slutgiltiga 

utredningen presenterades dock inte förrän 6 juni 2009.8 Eftersom vi vid den punkten i stort 

sett var klara med uppsatsen, har vi blivit tvungna att utelämna den ur framställningen. Detta 

är olyckligt, eftersom de ämnen utredningen tar upp, till stor del sammanfaller med vår 

                                                 
1 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, (2006) s. 177f. 
2 Denk, Komparativ metod, (2002) s. 32ff. 
3 Denk, Komparativ metod, (2002) s. 42. 
4 Dir 2006:55. 
5 Dir 2007:106. 
6 Dir 2008:85. 
7 Dir 2008:152. 
8 SOU 2009:44. 
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framställnings innehåll. Trots att lagförslaget i en tidigare utredning9 om integritet i 

arbetslivet inte ledde till lagstiftning, har vi använt denna som en av våra huvudkällor. 

Lagförslaget i sig har vi förbisett, men utredningen innehåller en detaljerad och bra 

beskrivning av rättsläget inom ämnet.10  

 

I samband med Nordiskt arbetsrättsligt möte år 2000 fick vart och ett av länderna avlägga en 

rapport om hur olika integritetsaspekter i arbetslivet reglerades. Även dessa redogörelser har 

varit till vår hjälp under arbetet.11 För att få en bättre bild av de sameuropeiska regler som 

avser integritet har vi huvudsakligen studerat Europakonventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och grundläggande friheterna och dataskyddsdirektivet. Avseende PUL har vi i 

framställningen utgått ifrån Sverige, där huvudkällan är Öman & Lindblom. Sedan har 

skillnader i de andra nordiska ländernas personuppgiftslagar identifierats. För att klarlägga 

betydelsen av den nya 5 a § och de bestämmelser i dataskyddsdirektivet som gjort den möjlig 

att införa, har vi använt oss av dess proposition12 och även inhämtat kompletterande 

information i en telefonintervju med Sören Öman, som bland annat har författat vår 

huvudkälla rörande Personuppgiftslagen samt är verksam vid Stockholms Universitet och vice 

ordförande i Arbetsdomstolen.  

 

Det material Datainspektionen har givit ut har använts i stora delar av framställningen. I 

synnerhet kapitlet om positionering. Här har Oskar Öhrström på Datainspektionen varit 

behjälplig och svarat på frågor. Vi har även varit i kontakt med Datainspektionerna i de övriga 

nordiska länderna för att söka få tillgång till motsvarande information som i Sverige. Här har 

vi dock stött på problem, mestadels för att dessa myndigheter har en väldigt lång svarstid på 

frågor, ända upp till 9 månader. Därigenom har vi inte kunnat inkludera detta material, varför 

en jämförelse inte varit möjlig att göra avseende positionering. Istället har vi valt att göra en 

djupare analys av de faktorer som skall uppfyllas för att gps-övervakning på svenska 

arbetsplatser skall få äga rum. 

 

Utöver doktrin och förarbeten i de övriga nordiska länderna har vi haft en kontinuerlig 

mailkontakt med Anders von Koskull, som är verksam vid Svenska Handelshögskolan i 

Helsingfors. Han har hjälpt oss mycket, med ett problem är att många finska dokument inte 

                                                 
9 SOU 2002:18. 
10 SOU 2002:18. 
11 Malmberg (red), Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet, (2000). 
12 Prop 2005/06:173. 
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översätts till svenska eller engelska. En annan svårighet med Finland är att vi inte funnit några 

direkta regler för loggning. Inte heller von Koskull har identifierat några regler i ämnet, utan 

menar att endast regler om e-post tas upp i lagtext, förarbeten och doktrin. För frågor 

avseende dansk lagstiftning har vi konsulterat Peter Blume, professor vid juridiska fakulteten 

vid Köpenhamns Universitet.  

1.5 Avgränsningar 
 

I den komparativa delen av vår studie behandlas de nordiska länderna, exklusive Island. 

Anledningen till detta är att Island sällan förekommer i nordiska jämförelser inom arbetsrätt. 

Vidare var Island inte heller deltagare av nordiskt arbetsrättsligt möte i november år 2000 då 

integritetsfrågor i arbetslivet berördes. I samtliga länder behandlas endast privat anställda, 

eftersom studien i annat fall skulle bli alltför vidsträckt. I vår jämförelse har vi koncentrerat 

oss på företeelserna e-postanvändning, loggning av internettrafik samt hälso- och drogtester. 

Avdelningen om positionering rör enbart Sverige, p g a ovan nämnda svårigheter att få 

tillgång till material om de övriga nordiska länderna. Som ovan nämnts har vi utelämnat 

utredningen SOU 2009:44 om integritetsskydd i arbetslivet ur vår framställning p g a tidsskäl.  
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2 Övergripande om integritetsfrågor i arbetslivet 
 

Den snabba utvecklingen och den ökade användningen av informationsteknik har medfört 

dramatiskt ökade möjligheter för arbetsgivaren att på olika sätt kontrollera arbetstagarna. 

Riskerna för intrång i arbetstagarnas personliga integritet har därmed blivit avsevärt större och 

fått en annan karaktär. Exempelvis medför den tekniska utrustningen att många arbetsgivare 

idag förfogar över exempelvis datorer och centrala servrar. Detta för att lättare kunna utföra 

kontroller av sina anställda. Kontrollerna kan även lätt utföras utan att arbetstagaren har 

kännedom om detta.13 Hos en arbetsgivare finns det vanligen mängder av elektronisk 

information som på olika sätt rör arbetstagarens beteenden, såsom loggfiler från Internet. Vid 

praktiskt taget all användning av elektronisk utrustning lämnas spår som arbetsgivaren sedan 

har möjlighet att samla in. Exempelvis kan användning av datorer och såväl fasta som mobila 

telefonsystem lämna information om inloggningar och andra handlingar.14 

 

I ett lagförslag rörande integritet i arbetslivet menar utredningen att det praktiskt taget inte 

finns några ”…begränsningar för en arbetsgivare när det gäller möjligheterna att få tillgång 

till all den elektroniska information som arbetstagare skapar eller kommunicerar vid 

användning av arbetsgivarens utrustning”. Arbetsgivaren har således möjlighet att söka 

igenom eller kontrollera alla de lagringsenheter där arbetstagaren kan ha sparat elektronisk 

information. Detta innebär att all information kan tas fram vare sig den är arbetsrelaterad eller 

av privat karaktär.15  

 

I dagsläget finns det inte någon samlad reglering till skydd för den personliga integriteten i 

arbetslivet i Sverige. Inte heller finns det någon lagstiftning i detta avseende som har 

utformats med hänsyn till den tekniska och medicinska utvecklingen.16 Med begreppet 

integritetsskydd menas att en individ skall skyddas mot sådan påverkan som innebär att den 

personliga integritetens kränks. Det är en balans mellan det personliga och offentliga.  

Insamling, spridning samt registrering av information av enskildas privatliv faller inom 

begreppet integritetsskydd enligt Källström.17 

 

                                                 
13 SOU 2002:18, s. 15 ff. 
14 SOU 2002: 18, s. 95.  
15 Ibid.  
16 SOU 2002:18, s. 15. 
17 Källström, Arbetsgivarens kontroll – arbetstagarens integritet – Sverige, (2000) s. 85. 
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2.1 Arbetsledningsrätten 
 

Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF) och Landsorganisationen (LO) ingick 1906 ett avtal, 

den s.k. decemberkompromissen, som innebar att arbetsgivaren fick full rätt att fritt leda och 

fördela arbetet. Vidare medgav överenskommelsen fri uppsägningsrätt och rätten att fritt få 

anställa vem de ville. Sedan dess har överenskommelsen successivt inskränkts, framför allt 

avseende rätten till uppsägningar. Men arbetsledningsrätten är en allmän rättsgrundsats och är 

en generell regel i anställningsförhållanden.18 Den rättsliga utgångspunkten är att alla former 

av kontrollåtgärder från arbetsgivarens sida, är en del av arbetsledningsrätten. Inskränkningar 

i arbetsgivarens befogenheter för sådana åtgärder bestäms med hänsyn till arbetstagarens 

integritet.19 I kontrollrätten innefattas bl.a frågor som rör hälsoundersökningar och drogtester. 

Kontrollåtgärderna får inte strida mot god sed på arbetsmarknaden och därigenom avgörs 

tillåtligheten genom en intresseavvägning mellan arbetsgivarens kontrollintresse och 

arbetstagarens integritet.20  

 

I Danmark har de kontrollåtgärder som varit tillåtna på arbetsmarknaden också stadgats av 

arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Denna gäller såväl offentliga som privata 

anställningsförhållanden. I de kollektiva huvudavtalen slås principen fast. Redan i början av 

1900-talet ställdes viktiga principer upp för på vilket sätt arbetsgivaren fick utöva dessa 

kontrollåtgärder. Bland annat mätte man arbetsprocesser och detta var tillåtet så länge 

kontrollerna säkrade att arbetet ”gaar sin normale Gang” och ”ike har nogen for Arbejderne 

kraenkande form”. En än större rätt att självständigt besluta har arbetsgivaren vid 

rekryteringsprocesser. Tester och undersökningar får denne genomföra i den utsträckning det 

anses nödvändigt och arbetsgivaren får fritt anställa medarbetare. Det enda undantag som 

uttrycks är att arbetsgivaren förbjuds att ta i anspråk s k ”illigitime hensyn”, vilket i första 

hand torde vara särbehandling på grund av fackföreningstillhörighet eller motsvarande.21  

 

Inte heller i Norge är arbetsledningsrätten som sådan lagstadgad, utan följer av de individuella 

anställningsavtalen och kollektivavtal. Det är arbetsgivaren som fastställer vilka 

kontrollåtgärder som skall användas och hur kontrollen skall gå till. De regler som styr 

arbetsgivarens rätt till övervakning samt begränsningarna återfinns i olika lagar och 

                                                 
18 Schmidt, Löntagarrätt, (1994)  s. 224. 
19 Rönnmar, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet, (2004) s. 47f. 
20 SOU 2002:18, s.174f. 
21 Kristiansen, Arbejdsgiverens kontrol med ansatte – Danmark, (2000) s. 102 f. 
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kollektivavtal.22 Samma upplägg utan lagstadgad arbetsledningsrätt utan istället reglering i 

arbetsavtal och kollektivavtal återfinns i Finland.23 

 

2.2 Europeisk reglering på integritetsområdet 
 

De för integritetsområdet viktigaste europeiska regleringarna är Europakonventionen om 

skydd för de mänskliga rättigheterna och friheterna (se 2.2.1) och dataskyddsdirektivet (se 

2.2.2). Övriga internationella dokument rörande integritetsskydd värda att nämnas är bl.a. 

OECD:s rekommendation från 1980. Dessa rör riktlinjer om integritetsskydd och flödet av 

personuppgifter över gränserna. Vidare har även FN riktlinjer rörande datoriserade register 

med personuppgifter. Enligt Sören Öman är det osäkert i vilken utsträckning ovanstående och 

övriga bestämmelser om mänskliga rättigheter kan ha för betydelse. Det handlar inte bara om 

förhållandet mellan statsmakten och enskilda, utan även för förhållandet mellan enskilda, t.ex. 

i förhållande mellan en privat arbetsgivare och en arbetstagare eller arbetssökande.24 Även 

International Labour Office (ILO) har gjort upp riktlinjer, bl.a. för hur arbetsgivare bör handla 

i de fall när arbetstagarens personliga förhållanden ska kontrolleras. Till exempel skall all 

personlig data i första hand samlas in från arbetstagaren själv. Om information måste 

inhämtas från tredje part ska arbetstagaren informeras i förhand om syftena med insamlingen 

och godkänna detta. I riktlinjerna anges även att arbetsgivaren bör iaktta restriktivitet vid 

behandlande av känsliga uppgifter rörande exempelvis hälsotillstånd.25 Riktlinjerna från ILO 

är inte rättsligt bindande. 

 

2.2.1 Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 
grundläggande friheterna 
 

1950 antogs Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. I och med Sveriges inträde i EU 1995, har Europakonventionen 

inkorporerats i svensk rätt genom SFS 1994:1219.26 Konventionen är överordnad svensk lag. 

Sålunda kan Sverige inte åberopa svensk rätt för att undvika sina förpliktelser enligt 

                                                 
22 Aune & Jakhelln, Arbeidsgiverens kontrolladgang – arbeidstakerens integritet, (2000) s. 139f.  
23 Bruun & von Koskull, Allmän arbetsrätt, (2006) s. 25. 
24 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen, (2007) s. 414f.  
25 ILO, Code of practice on the protection of workers’ data, (1997) s. 3. 
26 Öman, Europakonventionen och arbetsdomstolen, s. 1. 
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Europakonventionen.27 I Danmark inkorporerades konventionen 1992 och har nu lagnummer 

750 af 19 oktober 1998. Lagen är en omedelbar beståndsdel av dansk rätt och även här har 

den företräde framför annan lag om diskrepans uppträder.28 I Norge trädde 1999 

Menneskerettsloven i kraft och därmed implementerades konventionen även där.29 Finland 

blev medlem av Europarådet 1989 och ratificerade då Europakonventionen. Sedermera har 

olika protokoll kommit att ändras ett flertal gånger.30  

 

Rätten till skydd för privatlivet betraktas som en grundläggande mänsklig rättighet och är 

skyddad genom artikel 8.1. Som ett utflöde av denna rätt anses även den personliga 

integriteten vid behandling av ens personuppgifter skyddad. 31 Artikel 8 återfinns i 

Europakonventionens kapitel 7.3, som behandlar dess tillämplighet på arbetsmarknaden. 

Nedan följer dess lydelse: 

 

Artikel 8 – Rätt till skydd för privat- och familjeliv 

Var och en har rätt till respekt för sitt privatliv- och familjeliv, sitt hem och sin 

korrespondens.  

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.32  

 

Mot bakgrund av samhällsutvecklingen, de sociala framstegen och den vetenskapliga och 

tekniska utvecklingen, beslutade EU: s medlemsländer (år 2000, reviderad år 2007) att stärka 

skyddet av de grundläggande rättigheterna.33 Detta mynnade ut i Europeiska unionens stadga 

om de grundläggande rättigheterna som lyder följande:  

 

Artikel 3, människans rätt till integritet. 

Var och en har rätt till fysisk och mental integritet. 

 

                                                 
27 Öman, Arbetsgivarens behandling av personuppgifter, (2001) s. 413.  
28 Gräs Lind, Medarbejderes integritetsbeskyttelse i dansk ret, (2006) s. 27. 
29 Lov om styrking av menneskerettigheternes stillning i norsk rett, 1999-05-21:30. 
30 RP 211/2000 rd, s. 2f. 
31 Westregård, Integritetsfrågor i arbetslivet, (2002) s. 278ff. 
32Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
33 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2007/C 303/01). 
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Artikel 7, respekt för privatlivet och familjelivet. 

Var och en har rätt till respekt för sitt privatliv och familjeliv, sin bostad och sina  

kommunikationer. 

 

Artikel 8, skydd av personuppgifter. 

Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne. 

Dessa uppgifter skall behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av den 

berörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund. Var och en har rätt 

att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom eller henne och att få rättelse av dem. 

En oberoende myndighet skall kontrollera att dessa regler efterlevs.34  

 

Med de allmänna bestämmelserna i detta dokument är meningen att skapa en länk mellan 

stadgan och Europakonventionen och slå fast dess tillämpningsområde.35 Vissa skiljaktigheter 

kan ändå uttolkas, t ex talar EG-stadgan om kommunikationer, medan Europadomstolens 

praxis tolkar begreppet korrespondens i vid mening, så även muntlig kommunikation avses.  

En annan skillnad är att EG-stadgan lägger större vikt vid skyddet av personuppgifter.36 

 

Som statligt anställd gäller reglerna i Europakonventionen, artikel 8, samt i 

Regeringsformen.37 I Regeringsformens andra kapitel återfinns regler om förhållanden mellan 

det offentliga och den enskilda. 3 § 2 st skyddar den enskilde mot att uppgifter om denne 

registreras med databehandling. Personuppgiftslagen (1998:204), nedan kallad PUL, är en del 

av det skydd som nämns i 3 § 2 st RF (se 2.3 om PUL). Europadomstolen för mänskliga 

rättigheter har dock inte tagit ställning till om konventionen är användbar mellan arbetsgivare 

och arbetstagare på den privata sektorn.38 Den gäller i första hand för privatlivet, men dansk 

domstol har uttalat sig att det är svårt att dra en skarp gräns mellan arbetsliv och privatliv, 

varför artikel 8 även är tillämplig på arbetsplatsen.39 

 

Europakonventionen och Regeringsformen reglerar förhållandet när staten är en av parterna. 

Här gäller vid avtalsförhållanden partsautonomi. Med detta menas att de båda parterna agerar 

fristående och har hand om sina egna angelägenheter. Vid ett sådant förhållande riskerar den 
                                                 
34 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2007/C 303/01).  
35 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2007/C 303/01). 
36 Westregård, Integritetsfrågor i arbetslivet, (2002) s. 279.  
37 Källström, Arbetsgivarens kontroll – arbetstagarens integritet – Sverige, (2000) s. 85. 
38 Kristiansen, Arbejdsgiverens kontrol med ansatte – Danmark, (2000) s. 101. 
39 Gräs Lind, Medarbejderes integritetsbeskyttelse i dansk ret, (2006) s. 210 f. 
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svagare parten, vilket i de allra flesta fallen är arbetstagaren, att komma i ett underläge. 

Balansen mellan avtalsparterna förskjuts. Framför allt kan så bli fallet om nya tekniska 

hjälpmedel för arbetsgivaren flyttar på gränsen mellan det offentliga och det privata för 

arbetstagaren. Kent Källström tror att detta kan ha gjort arbetstagarparten orolig och att de 

därför fört fram integritetsfrågor i arbetslivet på agendan senaste åren.40 

 

2.2.2 Dataskyddsdirektivet 
 

Europaparlamentet och rådet offentliggjorde 1995 det så kallade dataskyddsdirektivet. Genom 

Personuppgiftslagen, PUL, har direktiv (95/46/EG) om skydd för enskilda personer med 

avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter 

införlivats i svensk lagstiftning. Syftet med lagen är att skydda människor mot att deras 

personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Den nationella 

lagstiftningen i medlemsländerna måste vara i paritet med direktivet såväl innehålls- som 

nivåmässigt. Men då vissa delar av direktivet är oklart lämnas ändå viss mån för tolkning.41 

Direktivet är tänkt att harmonisera reglerna för att tillåta ett fritt flöde av personuppgifter 

inom unionen. Med detta menas inte att personuppgifter ska kunna spridas fritt utan att det 

inte ska ha någon betydelse i vilket land inom EU mottagaren befinner sig. Dock har det inte 

statusen av ett minimidirektiv, vilket ofta är fallet inom arbetsrätten. I sådana fall har 

medlemsstaterna en möjlighet att besluta om ännu mer skyddande regler för arbetstagaren än 

vad som avses i direktivet. Här klargör direktivet istället precis vad som gäller.42  

Medlemsländerna skall sålunda i enighet med direktivet skydda fysiska personers 

grundläggande fri- och rättigheter, särskilt rätten till privatliv, i samband med behandling av 

personuppgifter. Direktivet gäller enligt artikel 3 ”… för sådan behandling av personuppgifter 

som helt eller delvis företas på automatisk väg liksom för annan behandling än automatisk av 

personuppgifter som ingår i eller kommer att ingå i ett register”.43 För att möta kraven i 

dataskyddsdirektivet har alla de nordiska länderna stiftat nya personuppgiftslagar. Först ut var 

Sverige44 1998 som följdes av Finland45 1999 och slutligen Danmark46 och Norge 200047.   

                                                 
40 Källström, Arbetsgivarens kontroll – arbetstagarens integritet – Sverige, (2000) s. 86f. 
41 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen, (2007) s. 11ff.  
42 Telefonintervju med Sören Öman, 090422. 
43 Direktiv 95/46/EG . 
44 Personuppgiftslagen (1998:204). 
45 Personuppgiftslagen (523/1999). 
46 Lov nr 429 av 31. Maj 2000 om behandling af personoplysninger. 
47 Personupplysningsloven 2000:31. 
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2.3 Personuppgiftslagen i Sverige 
 

Den lag som tidigare användes i Sverige inom dataskyddsområdet var Datalagen från 1973. 

Dess lydelse var dock föråldrad och uppfyllde inte de krav som dataskyddsdirektivet ställde.48 

Den nya personuppgiftslagen trädde i kraft 1998 och nedan redovisas de, för området, mest 

relevanta paragraferna översiktligt. Lagens syfte är enligt första paragrafen att skydda 

personer mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.49 

Andra lagar och författningar har företräde framför PUL om avvikelser finns. Här räknas inte 

Datainspektionens föreskrifter in, varför de måste rätta sig efter bestämmelserna i PUL50  (se 

avsnitt 3.4 för Datainspektionens uttalanden om GPS).  

 

I lagens tredje paragraf redovisas de begrepp som används samt förklaringar till dessa. De 

mest betydelsefulla häri torde vara behandling, personuppgifter, personuppgiftsansvarig, 

personuppgiftsombud samt samtycke. Definitionerna skall ha samma innebörd som i 

dataskyddsdirektivet.51 Tolkningen av begreppet behandling är i allra högsta grad vid. Alla 

muntliga och skriftliga former av offentliggöranden eller utlämnanden anses som behandling 

av uppgifterna. Huvudregeln avseende vilka som omfattas av PUL är nu levande personer. 

Således innefattas inte ännu ej födda, eller avlidna personer. Undantag från huvudregeln 

förekommer dock.52 Alla uppgifter som kan sammankopplas med en nu levande person är en 

personuppgift. Det finns inga begränsningar att uppgiften måste härröra från personens 

privatliv, utan även detaljer från yrkesutövning och näringsidkande omfattas. Även om inte 

den behandlade personens namn nämns explicit är sådana uppgifter, som gör att en 

identifiering ändå är möjlig, att anses som ett behandlande.53 Personuppgiftsansvarig är den 

som bestämmer ändamålen för behandlingen. Detta oavsett om denne haft rätt att ombesörja 

själva behandlingen eller ej. Den ansvarige måste vara ett rättssubjekt. Ingen 

personuppgiftsbehandling kan förekomma utan att någon är personuppgiftsansvarig. I de fall 

någon behandlar personuppgifter för annans räkning, är den behandlande parten att anse som 

                                                 
48 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen, (2007) s. 11. 
49 Personuppgiftslagen (1998:204) 1 §. 
50 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen, (2007) s. 63. 
51 Prop. 1997/98:44, s. 116f. 
52 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen, (2007) s. 69 f. 
53 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen, (2007) s. 72 ff. 
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personuppgiftsbiträde. Exempel på detta kan vara när företag lägger ut register och dylikt på 

entreprenad.54  

 

När det gäller samtycke tas begreppet upp i flertalet paragrafer i PUL. Den mest centrala är 10 

§ som rör samtycke i allmänhet.55 Vilka krav ställs då på ett samtycke? Det ska vara särskilt, 

frivilligt, individuellt, informerat samt en otvetydig viljeyttring. Vad som menas med särskilt 

är att samtycket rör just den behandling av personuppgifter som är aktuell i det förekomna 

fallet. Samtycket kan alltså inte vara generellt, att alla slags personuppgifter får behandlas. Ett 

informerat samtycke betyder att information givits rörande vilka uppgifter som ska behandlas, 

i vilken omfattning m.m.56 Öman och Lindblom resonerar kring den så kallade otvetydigheten 

och deras åsikt är att antingen finns det ett samtycke eller ej. De identifierar inga mellanlägen. 

Det ska inte finnas någon som helst misstanke om att den behandlade inte frivilligt samtyckt 

till behandlingen. Huvudregeln är således att ett samtycke inte kan framkomma genom 

konkludent handlande. Ett undantag härom är om den person som skall komma att bli 

behandlad, frivilligt lämnar ut känsliga personuppgifter i en enkät såvida tydlig information 

givits. Inget generellt krav på skriftlighet finns, men undantag förekommer.57  

 

Personer som fyllt femton år anses normalt vara tillräckligt mogna för att kunna ge ett 

samtycke till personuppgiftsbehandling.58 Samtycket ska vara individuellt och alltså kan inte 

exempelvis en fackförening kollektivt meddela att dess medlemmar samtycker till 

behandling.59 Om en personuppgiftsansvarig vill behandla uppgifter på ett annorlunda eller 

utökat sätt jämfört med vad som informerades om i samband med inhämtandet av samtycket, 

måste den ansvarige få till stånd ett nytt samtycke. Varken hypotetiskt samtycke eller tyst 

samtycke är giltiga former. Samtycket skall vara frivilligt och blir därför inte giltigt om den 

som är aktuell för behandling inte har någon möjlighet att avstå från detta. Exempelvis om 

samtycke krävs för att den behandlade ska få tillgång till en vara eller tjänst som är nödvändig 

för denne, och inget alternativ där samtycke inte krävs finns. Ett annat tillfälle när en person 

kan anses vara tvingad till samtycke är när denne är i en underlägsen ställning, till exempel 

                                                 
54 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen, (2007) s. 78 ff. 
55 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen, (2007) s. 88. 
56 Datainspektionen, Samtycke enligt Datainspektionen, (2007)  s. 8 ff. 
57 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen, (2007) s. 89 f. 
58 Datainspektionen, Samtycke enligt Datainspektionen, (2007)  s. 12. 
59 Datainspektionen, Samtycke enligt Datainspektionen, (2007)  s. 6. 
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gentemot en arbetsgivare. Om inte den anställde verkligen har ett fritt val, och när som helst 

kan ta tillbaka sitt samtycke utan att komma i dålig dager, är inte samtycket giltigt.60 

 

Den 1 januari år 2007 tillkom i PUL 5 a §, som innehåller bestämmelser om att de flesta 

viktiga paragrafer i lagen inte behöver tillämpas om personuppgifterna inte är avsedda att ingå 

i en samling som är strukturerad för att göra det lätt att söka eller sammanställa uppgifterna. 

Dock får behandlingen aldrig kränka den behandlades personliga integritet, eftersom det då 

inte skulle vara förenligt med dataskyddsdirektivet eller artikel 8 i Europakonventionen.61 En 

anledning till förändringen är att reglerna har funnits otidsenliga och byråkratiska eftersom i 

stort sett alla numer har tillgång till en dator. Även om uppgifter strukturerats är det inte 

säkert att de hanteringsregler som ingår i personuppgiftslagen skall tillämpas. Indexeringen 

måste specifikt ha en personuppgiftsanknuten struktur. Vidare måste uppgifterna vara 

systematiskt utformade enligt 5 a § för att PUL ska vara tillämplig.62 Införandet av 5 a § är ett 

steg mot en mer missbruksinriktad modell vilket innebär att grundsynsättet är att hantering är 

tillåten. Utifrån detta identifieras vilka åtgärder som bör förbjudas.63 I propositionen till 5 a § 

tas frågan upp huruvida paragrafen är förenlig med EG-direktivet eller ej. Vid införandet 1998 

valde Sverige att införa direktivet i sin helhet och relativt ordagrant i förhållande till 

originaltexten.64  

 

Dock gör regeringen bedömningen att det är möjligt att göra frånsteg från den direkta 

direktivtexten med hjälp av artikel 13.1 punkt g, som omfattar den registrerades skydd av fri- 

och rättigheter. Sverige försökte innan förslaget lades att mobilisera andra länder att påverka 

EG till att ändra direktivet, men fick inget gehör för detta. Hittills har EG inte haft för avsikt 

att se över innehållet i direktivet. Inga klagomål på Sveriges införande av 5 a § har heller 

inkommit, varför Sören Öman gör tolkningen att paragrafen anses vara tillåten.65 Utredningen 

uttalar att ett betydande handlingsutrymme även finns för medlemsstaterna att modifiera 

innehållet i, och göra vissa undantag från, direktivet i bl a de delar som 5 a § påverkar. Som 

ytterligare ett skäl till att förändringen bör vara förenlig med direktivet anger regeringen 

kommissionens rapport om genomförandet av dataskyddsdirektivet från år 2003. Häri 

                                                 
60 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen, (2007) s. 88 ff. 
61 Prop 2005/06:173, s. 25f. 
62 Petersson & Reinholdsson, Personuppgiftslagen i praktiken, (2007) s. 67 ff. 
63 Prop 2005/06:173, s. 12. 
64 Prop 2005/06:173, s. 29 ff. 
65 Telefonintervju med Sören Öman, 090422. 
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stipuleras att så länge ingen avsevärd risk uppkommer för den registrerade kan förenklade 

villkor appliceras.66  

 

6 § innehåller en bestämmelse om att fysiska personer får behandla personuppgifter så länge 

de är av privat natur. Exempel på detta kan vara släktforskningsregister.67 Vidare i 7 § 1 st 

meddelas att bestämmelserna i lagen inte skall tillämpas såvida de strider mot 

tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Detta är enbart ett förtydligade av 

principen om lex superiori som gäller de svenska grundlagarna.68 

 

Den personuppgiftsansvarige måste uppfylla ett antal grundläggande krav, vilka listas i 9 §. 

Tätt sammankopplad med denna paragraf är även den nästföljande, som redovisar i vilka fall 

behandling av personuppgifter alls är tillåtet. Dessa två paragrafer är stommen när 

Datainspektionen gör bedömningar om viss personuppgiftsbehandling är tillåten, exempelvis 

avseende GPS-övervakning. 9 § är indelad i nio punkter. Bland dessa märks punkt b) som 

talar om att den personuppgiftsansvarige måste behandla uppgifterna enligt god sed. Denna 

punkt är ett nationellt tillägg och finns inte med i det ursprungliga EG-direktivet. Exempel på 

god sed kan vara att en behandling av en arbetstagare inte är alltför närgången eller 

omfattande. Om en personuppgiftsansvarig har upprättat en policy för sitt behandlande och 

sedan inte följer denna, är förfarandet att anse som strid mot god sed.69 I c) och d) aviseras 

sedan att det redan när uppgifterna samlas in ska redogöras för vad de är tänkta att användas 

till. All användning som medför att dessa gränser överstigs är otillåtna. Ändamålen för 

behandlingen måste preciseras, de skall vara särskilda, varför en alltför allmän beskrivning 

inte leder till att behandlingen tillåts. Syftena med insamlandet måste vara berättigade. Öman 

och Lindblom menar att detta påpekande inte torde ha någon egen betydelse, utan att denna 

formulering tagits med som en försäkring för korrekt efterlevnad.70 Punkten e) stipulerar 

vidare att de personuppgifter som samlas in och behandlas måste vara adekvata och relevanta 

jämfört med de intentioner som finns. I normalfallet anses den personuppgiftsansvarige själv 

bäst kunna bedöma detta. Även antalet personuppgifter som behövs behandlas bör som regel 

uppskattas av den personuppgiftsansvarige, enligt punkt f). Uppgifterna skall enligt g) vara 

rätta och aktuella. Det är upp till den personuppgiftsansvarige att se till att felaktiga och 

                                                 
66 Prop 2005/06:173, s. 29 ff. 
67 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen, (2007) s. 129 ff. 
68 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen, (2007) s. 137. 
69 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen, (2007) s. 159 f. 
70 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen, (2007) s. 161 ff. 
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inaktuella uppgifter försvinner ur dennes register, i enlighet med g).71 9 § avslutas med punkt 

i) som meddelar att inga personuppgifter får lagras längre än vad som är nödvändigt avseende 

användningsområdet. Tillsynsmyndighet för PUL är Datainspektionen och just gällande 

lagringstiderna har man yttrat sig såväl i Datainspektionen informerar – Hur länge får 

personuppgifter bevaras? från år 2003 som i diverse specifika uttalanden. I den förstnämnda 

meddelar inspektionen ungefärliga tider för hur länge personuppgifter får sparas bland annat 

vad avser kundrelationer, arbetstagare samt arbetssökande.72 

 

10 § PUL tar upp de fall då behandling av personuppgifter är tillåten. Häri kan utläsas att 

såvida samtycke finns är behandling tillåten, vilket är en huvudregel. Även helt onödiga 

behandlingar får således ske vid samtycke. Därefter följer sex punkter som medger 

behandling även utan samtycke om de är nödvändiga. Dessa är när ett avtal skall fullgöras, 

när den personuppgiftsansvarige ska fullgöra en rättslig skyldighet, när vitala intressen för 

den registrerade skall skyddas, när en arbetsuppgift av allmänt intresse skall utföras, i 

samband med myndighetsutövning samt en intresseavvägningsklausul.73 Den sistnämnda är 

att ses som den mest betydelsefulla. För att ta denna generalklausul i anspråk skall den 

personuppgiftsansvariges intresse väga tyngre än den registrerades integritetsskydd. Den 

registrerades inställning kan dock ha betydelse i det enskilda fallet. I det fall när en behandlad 

person meddelar att han inte längre vill att personuppgifterna skall behandlas väger detta 

intresse ofta tyngre. Det räcker då inte att den personuppgiftsansvarige slutar att samla in 

uppgifter utan även befintliga uppgifter skall tas bort eller förstöras då även lagring räknas 

som en form av behandling.74 

 

Ett generellt förbud mot behandling av personuppgifter av sådan beskaffenhet att känsliga 

uppgifter kan röjas finns i 13 §. Exempel på dessa är ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religion, föreningstillhörighet, sexuell läggning samt hälsotillstånd.75 Liksom andra former av 

personuppgifter är även de som betraktas som känsliga, tillåtna att behandla vid uttryckligt 

samtycke. I detta fall också om den registrerade själv offentliggjort dem.76 

 

                                                 
71 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen, (2007) s. 167 ff. 
72 Datainspektionen, Hur länge får personuppgifter bevaras, s. 14 ff. 
73 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen, (2007) s. 180. 
74 Petersson & Reinholdsson, Personuppgiftslagen i praktiken, (2007) s. 108. 
75 Petersson & Reinholdsson, Personuppgiftslagen i praktiken, (2007) s. 119. 
76 Personuppgiftslagen (1998:204) 15 §. 
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Den personuppgiftsansvarige har även en skyldighet att informera de registrerade om att 

behandling förekommer. I 23-25 §§ regleras bland annat detta och i innehållet märks att 

informationen skall lämnas självmant samt skall omfatta uppgifter om vem som är 

personuppgiftsansvarig, vilka syften som behandlingen har samt sådan information som gör 

att den behandlade kan kontrollera riktigheten i uppgifterna.77 

 

2.3.1 Avvikande delar i övriga nordiska länders personuppgiftslagar 
 

Då alla de nordiska lagarna grundas på dataskyddsdirektivet är innehållet så gott som 

identiskt. Men små nyansskillnader finns och som nämnts ovan lämnar direktivet ett visst 

spelrum för tolkning i vissa fall.78 Avseende lagarnas syften märks skillnader. I det svenska 

syftet nämns endast att den personliga integriteten skall skyddas i samband med behandling 

av personuppgifter.79 Finland tar även upp ett skydd för privatlivet, vilket ger syftet ett vidare 

perspektiv. Dessutom främjar lagen god informationshantering, vilket är ett arv från Finlands 

gamla datalag, om än med en omskriven formulering.80 Den norska lagen inleder sitt syfte 

med en likadan formulering som den svenska, men har även adderat ett stycke om det norska 

begreppet personvern. Detta har underkategorierna personlig integritet, privatlivets skydd och 

tillräcklig kvalitet på personupplysningar. På det sätt de är skrivna är underkategorierna såväl 

vaga som omfattande och saknar klara avgränsningar.81 I Danmark rör personuppgiftslagens 

första paragraf artikel 3 i dataskyddsdirektivet, som rör avgränsningar och 

tillämpningsområde. Sålunda har inte den danska lagstiftningen något explicit syfte.82  

 

De definitioner som anges i lagarna utgår från artikel 2 i direktivet. I begreppet 

personuppgifter innefattas i Sverige, Norge och Finland endast nu levande personer. Men i 

Danmark fortsätter lagen att omfatta de personuppgifter som finns på en viss person även när 

denne avlidit. Dessutom kan även insamling och behandling av personuppgifter härrörande en 

redan död person behöva leva upp till lagens krav, om särskilda skyddsbehov föreligger. 

Exempel på detta kan vara om uppgifterna anses vara känsliga.83 Avseende samtycke för 

                                                 
77 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen, (2007) s. 307ff. 
78 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen, (2007) s. 11. 
79 Personuppgiftslagen (1998:204) 1 §. 
80 Saarenpää, Finland, (2001) s. 47f. 
81 Wiese Schartum, Norway, (2001) s. 90. 
82 Korfits Nielsen & Waaben, Lov om behandling af personoplysninger, (2001) s. 53. 
83 L 147 Folketinget 1999-2000, s. 27 ff. 
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behandling av personuppgifter skall detta i Finland i normalfallet vara skriftligt.84 Inga 

formkrav ställs på samtycke i Danmark eller Sverige. Vid tvist ligger dock bevisbördan hos 

den personuppgiftsansvarige. 85 86  

 

Det grundläggande kravet på behandling av personuppgifter avseende god sed som återfinns i 

svenska PUL 9 § b) har sin motsvarighet i Danmark men benämns där god 

databehandlingssed. I det begreppet innefattas att behandlingen ska vara laglig och rimlig. Det 

senare betyder bl. a. att den registrerade ska kunna få kännedom om behandlingen. I övrigt 

överlåter man till den danska Datainspektionen att fastställa vad som ingår i god 

databehandlingssed.87 I Finland uttrycks motsvarigheten som aktsamhet och god 

informationshantering. Häri inryms integritetsskyddsfrämjande åtgärder och att de insamlade 

uppgifterna måste skyddas på ett förtjänstfullt sätt.88 Dock saknas en analog paragraf i den 

norska lagen.  

 

De kapitel i de nordiska ländernas personuppgiftslagar som rör känsliga personuppgifter, tar 

upp hälsotillstånd. Frågan huruvida uppgiften, att någon är så pass sjuk att denne inte kan 

förvärvsarbeta, rör hälsa har bedömts på olika sätt. Datainspektionen uttrycker i en rapport att 

uppgifter om sjukfrånvaro är en känslig personuppgift där samtycke krävs.89 Ett motsatt 

synsätt redovisas i dansk doktrin.90 

 

                                                 
84 RP 96/1998, s. 38. 
85 Korfits Nielsen & Waaben, Lov om behandling af personoplysninger, (2001) s. 110. 
86 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen, (2007) s. 89. 
87 L 147 Folketinget1999-2000, s. 94f. 
88 RP 96/1998 Detaljmotivering 1 / 2, 2 kap 5 §. 
89 Datainspektionen, Behandling av personuppgifter hos rekryteringsföretag, s. 10. 
90 Gräs Lind, Medarbejderes integritetsbeskyttelse i dansk ret, (2006) s. 153. 
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3 Positionsbestämning 
 

 

Elektroniska passerkontroller och positionsbestämning kan med hjälp av GSM-teknik 

användas för att ta fram var arbetstagaren fysiskt befinner sig.91 Även nyare tekniker som 

Global Positioning System, nedan kallad GPS, innebär utökade möjligheter till övervakning. 

Denna teknik gör det möjligt att lokalisera både föremål och personer. Med hjälp av GPS-

tekniken kan en arbetsgivare t ex få fram var arbetstagare befunnit sig vid en viss tidpunkt.92 

De ovan redovisade teknikerna medför möjligheter för arbetsgivaren att kartlägga enskilda 

arbetstagare.93  

 

3.1 GPS 
 

På sjuttiotalet startade det amerikanska försvaret uppbyggnaden av det s k GPS-systemet 

(Global Positioning System). Till en början var det enbart för militärt bruk, men 1993 

öppnades det även för civila användare. Anmärkningsvärt är att systemet är kostnadsfritt att 

använda. Genom 30 satelliter som kretsar runt jorden kan man oavsett var på jordytan man 

befinner sig, få kontakt med minst 4 satelliter.94 Satelliterna sänder konstant ut en signal. Med 

hjälp av dessa signaler kan en GPS-mottagare räkna ut var den befinner sig. Ett annat 

alternativ är att mottagaren skickar mätsignalerna vidare till en annan kalkylerande enhet. 

Satelliterna påverkas inte av hur många simultana användare den har eftersom signalen är en 

envägskommunikation. På så sätt har man lyckats undvika överbelastningsproblem.95  

 

3.2 GPRS 
 

Tredje generationens mobiltelefoner har utvecklats för att ha stöd för GPRS (General Packet 

Radio Services). Med detta system kan telefonen kontinuerligt ta emot data eftersom den 

alltid är uppkopplad. Detta medför att man inte behöver betala per minut för 

dataöverföringstjänster. GPRS används också i handdatorer. Genom att skicka data till och 

                                                 
91 SOU 2002: 18, s. 95.  
92 SOU 2002:18, s. 92.  
93 SOU 2002: 18, s. 95. 
94 Eriksson & Hedlund, Satellitpositionering med GPS och GPS/GLONASS, (2005) s. 14f. 
95 Andersson, GPRS and 3G Wireless Applications, (2001) s. 256 f. 



24 
 

från dessa enheter kan de positioneras.96 Handdatorer av denna modell används ofta av 

vaktbolag, exempelvis Securitas.97 

 

3.3 Elektroniska spår i arbetslivet 
 

Datainspektionen genomförde under år 2006 ett tillsynsprojekt med inriktning på elektroniska 

spår i arbetslivet. Syftet var att få kunskap om positioneringsteknik och på vilket sätt den 

används i arbetslivet. Projektet resulterade i att Datainspektionen sammanställde en checklista 

med upplysningar om vad en arbetsgivare bör tänka på i samband med användning av 

positioneringsteknik.98 Nedan följer ett antal fall där datainspektionen tagit ställning huruvida 

en arbetsgivare får genomföra positioneringskontroller av sina arbetstagare eller inte. 

 

3.4 Datainspektionens uttalanden och beslut 
 

3.4.1 Falck Security AB99 

 

År 2005 startade Falck ett projekt för att effektivisera företagets rond- och 

utryckningsverksamhet. Syftet med det nya systemet, vilket innebar positionering av fordon, 

var att få en effektivare planering, fördelning av företagets resurser samt förbättrad säkerhet. 

Detta skulle sålunda ske genom bättre kontroll över var fordon/enheter befann sig och bättre 

kommunikation med väktarna.  I systemet registreras och lagras uppgifter med en GPS om 

fordonets position, datum och tid. Även information om den väktare som är knuten till 

fordonet, dennes kompetens samt aktuella larm registreras. Till systemet är handdatorer 

kopplade med GPRS där varje väktare loggar in med anställningsnummer, enhetsnummer och 

personligt lösenord. Vid larm skickas information via handdatorn om bl.a. larmordernummer, 

utryckningsadress och övriga kommentarer om larmet.  

 

 

 

                                                 
96 Andersson, GPRS and 3G Wireless Applications, (2001) s. 29. 
97 Telefonintervju med Are Vang, Securitas, 081021. 
98 Datainspektionen, Checklista: Positioneringsteknik, 2006. 
99 Datainspektionen, Falck Security AB. Dnr: 278-2006, (2006). 
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Datainspektionen beslutade följande: 

Datainspektionen gjorde bedömningen att det skall finnas ett skriftligt avtal mellan den 

personuppgiftsansvarige, dvs. Falck, och personuppgiftsbiträdet, Falck Alarm AB (Se vidare 

om personuppgiftsbiträden i 2.3). Detta är något som inte fanns. Enligt de grundläggande 

kraven i PUL får personuppgifter inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med 

hänsyn till ändamålen med behandlingen. Falck behöver sålunda ta ställning till hur länge det 

är nödvändigt att spara personuppgifterna som behandlats i systemet. De uppgifter som inte 

behövs ska gallras. Datainspektionen påpekar även att det bör finnas rutiner för att kontrollera 

åtkomsten till personuppgifter samt rutiner för hur man följer upp loggar. Falck bör även 

lämna skriftlig information till de anställda om den personuppgiftsbehandling som sker i 

systemet.   

 

3.4.2 Besam Svensk Försäljning AB100 

 

Fallet Besam uppvisar många likheter med Falck. Även detta handlar om GPS-mottagare som 

monterats in i företagets servicebilar. Varje montör har också försetts med en handdator. Det 

primära syftet med det nya systemet är enligt Besam att öka effektiviteten genom bättre 

planering/resursfördelning. Systemet skall även bidra till bl.a. förbättrad tidsredovisning, 

snabbare fakturering och minskad administration. Företaget menar att systemet även kan vara 

aktuellt i samband med prestationsmätning som kopplas till företagets bonussystem. Då 

montörerna använder sig av servicebil och inte tjänstebil, kommer körjournaler sparas under 5 

år. Detta för att undvika risken för förmånsbeskattning.   

 

Datainspektionens beslutade följande: 

Datainspektionen gjorde i detta fall bedömningen att det inte finns något principiellt hinder 

mot att arbetsgivare använder sig av ny teknikeffektivisering eller för att beräkna bonus enligt 

det system som används i företaget. Dock krävs det att ändamålet med behandlingen är 

berättigat och att den inte leder till ett otillbörligt intrång i arbetstagarens personliga integritet. 

Enligt Datainspektionens uppfattning är användning av positioneringsteknik tillåten med stöd 

av en intresseavvägning. Detta så länge inte tekniken används på ett onödigt närgånget eller 

omfattande sätt. I det aktuella ärendet anser inspektionen att Besam uppfyller dessa krav så 

länge företaget beaktar deras synpunkter. Angående bevarande av uppgifter menar 

                                                 
100 Datainspektionen, Besam Svensk Försäljning AB. Dnr: 315-2006, (2006). 
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Datainspektionen att Besam bör ta ställning till hur länge det är nödvändigt att spara dessa. 

Även här måste gallring ske. Vissa uppgifter, exempelvis från en körjournal, kan med hänsyn 

till ändamålet med just den behandlingen behöva sparas en längre tid. Dock innebär inte detta 

att alla uppgifter kan sparas en sådan längre tidsperiod. Slutligen påpekar Datainspektionen 

att det ska finnas rutiner för att kontrollera åtkomsten till personuppgifter samt rutiner för hur 

man följer upp loggar. Besam bör även lämna skriftlig information till de anställda om den 

personuppgiftsbehandling som sker i systemet. 

 

3.4.3 Kidde Sweden AB101 

 

Tillsynen mot företaget Kidde inleddes efter att Datainspektionen mottagit ett flertal klagomål 

då bolaget utrustat sina servicebilar med GPS. Som skäl till införandet av den nya 

positioneringstekniken angav bolaget följande: 

• Kontroll av att företagets fordon inte används för privat bruk 

• Kontroll av arbetad tid enligt anställningsavtal 

• Lokalisering av närmaste resurs 

• Arbetsplanering/effektivisering 

• Fakturering 

   

Datainspektionens beslutade följande: 

Vad gäller ändamålet för de tre sista punkterna (3,4,5), ansåg Datainspektionen att det inte 

fanns något hinder mot att Kidde använde sig av GPS-teknik. Detta under förutsättning att 

bolaget beaktar inspektionens synpunkter i fråga om information till anställda, gallring av 

uppgifter i systemet och IT-säkerhet. Vad gäller de två första punkterna (1,2) gjorde 

Datainspektionen bedömningen att dessa stred mot de grundläggande kraven i 9 § PUL och 

ansågs även otillåten efter en intresseavvägning enligt 10 § punkten F i samma lag. Enligt 

deras uppfattning ligger positioneringsteknik, i syfte att övervaka de anställdas arbetstider, 

utanför det område som man typiskt sett använder den till. Datainspektionen menar därmed 

att användningen av GPS innebär en mer omfattande övervakning än vad som anses 

nödvändigt för att tillgodose det avsedda syftet. Inspektionen framhäver att behovet kan 

tillgodoses på ett mindre integritetskränkande sätt, exempelvis genom tidsrapportering. I de 

fall det finns en konkret misstanke om allvaligt missbruk av arbetstidsredovisning, kan 

                                                 
101 Datainspektionen, Kidde Sweden AB. Dnr: 806-2007, (2007).  
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systemet undantagsvis användas för kontroll av anställdas arbetstider. Vad gäller att använda 

tekniken i syfte att bevisa för Skatteverket att servicebilarna används privat, ligger även de 

utanför det område man typiskt sett använder positioneringsteknik till. Datainspektionen gör 

därmed bedömningen att övervakning även i detta ändamål är att anse som mer omfattande än 

vad som är motiverat.  

 

3.4.4 Elektrolux Laundry Systems Sweden AB102 

 

Datainspektionen har delgivit beslut angående ett klagomål på Elektrolux Laundry Systems 

Sweden AB. Anledningen till klagomålet är att de utrustar sina bilar med GPS-mottagare. 

Risk för kontroll av arbetstider är en av anledningarna till klagandet. Elektrolux har till 

Datainspektionen meddelat fyra skäl till att man GPS-utrustar sina bilar. För det första vill 

man skydda personal från att bli upptaxerade på grund av att körjournalerna skulle kunna vara 

begränsade. Vidare vill man att bilarna skall vara rustade inför eventuella framtida regler för 

företagsbilar skattemässigt. Som tredje skäl tar man upp att GPS-mottagarna kan förenkla det 

administrativa arbetet. Slutligen vill man ge förarna ett verktyg för att hitta bättre. Dessutom 

nämner man att uppgifterna kan vara bra att ha om man misstänker någon brottslig 

verksamhet i samband med nyttjandet av bilarna. Uppgifterna sparas i 12 månader. Man har 

även en överenskommelse med Metall i sakfrågan. 

 

Datainspektionen beslutade följande: 

Datainspektionen slår fast att PUL är tillämplig samt att det rör sig om strukturerad 

behandling. När det gäller ändamålet att låta GPS-övervakningen underlätta det 

administrativa arbetet på Elektrolux ser inte datainspektionen några hinder, såvida ett antal 

synpunkter följs. Dessa är att informera de anställda om vem som är personuppgiftsansvarig 

samt vilka ändamålen är. Företaget måste även gallra uppgifterna. Att konsekvent spara 

uppgifterna i 12 månader är inte tillåtet, utan varje uppgift måste bedömas för sig. Om inte 

särskilda skäl föreligger anser datainspektionen att 12 månader är en för lång tidsperiod för att 

hjälpa de administrativa rutinerna. Man måste även se över IT-säkerheten, bland annat genom 

att genomföra stickprovskontroller. De övriga syftena som Elektrolux angivit med sin GPS-

användning är otillåtna. Vid en intresseavvägning är arbetsgivarens nytta med GPS-baserade 

körjournaler underlägsen den anställdes skyddsbehov. Visserligen skulle en sådan kontroll 

                                                 
102 Datainspektionen, Elektrolux Laundry Systems Sweden AB. Dnr 614-2008, (2008). 
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kunna ske om medgivanden inhämtats från de som skall kontrolleras. Men Datainspektionen 

påpekar att detta torde vara meningslöst då skatterevisioner kan ske långt efter de 12 månader 

uppgifterna är tänkta att sparas. Vidare meddelas i beslutet att de positionsbestämningar en 

servicebil emottar som stöd för en lättare navigering inte behöver skickas vidare till 

arbetsgivaren. Syftet ger alltså inte stöd för GPS-bevakning. Elektrolux får inte heller 

installera GPS för att rusta sig inför framtida företagsbilsregler eller använda tekniken vid 

brottsmisstanke. Således är det bara med avsikt att förbättra de administrativa rutinerna som 

Elektrolux får använda GPS-mottagare i sina servicebilar, enligt Datainspektionens beslut. 

 

3.4.5 Cija Tank AB103 

 

Fallet Cija Tank blev även det uppmärksammat efter klagomål då bolaget utrustat sina 

servicebilar med GPS-teknik. Cija är ett bolag som sysslar med transport av miljöfarligt avfall 

och slamsugning. I klagomålen anges bland annat att GPS har monterats i fordonen utan att de 

anställda har fått någon information om att tekniken skulle installeras och varför. Bolaget har 

angett följande ändamål för behandling av personuppgifter i samband med användning av 

GPS-teknik: 

• Planering av bolagets resurser 

• Att kunna bevisa för kunden att bolaget varit på plats 

• Att vid kostnadsberäkning kunna se hur lång tid ett jobb tar  

• Att kunna se om det hänt något när ett fordon har stått kvar ovanligt länge på ett jobb, 

då många av arbetstagarna utför ensamarbete 

• Att säkerhetsställa säkerheten för medarbetarna och kunna meddela räddningstjänsten 

om något skulle inträffa 

• Att kunna ge kunden ett kvitto på när bolaget var hos kunden    

 

Datainspektionens beslutade följande: 

Datainspektionen slår fast att arbetsgivaren i enighet med 23-25 § PUL, måste informera 

berörd arbetstagare om den personuppgiftsbehandling som sker i samband med övervakning. 

Informationen bör omfatta uppgifter om vem som är personuppgiftsansvarig, vad ändamålet 

med behandlingen är, samt övrig information som den registrerade kan tänkas behöva för att 

                                                 
103 Datainspektionen, Cija Tank AB. Dnr: 615-2008, (2008). 
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kunna ta till vara på sina rättigheter. Även gallring och IT-säkerhet bör beaktas. Som tidigare 

nämnt är positioneringsteknik i arbetslivet tillåten med stöd av en intresseavvägning, så länge 

ändamålet ligger i linje med företagets verksamhet. Datainspektionen gör i detta fall 

bedömningen att användning av GPS-positionering är tillåten med stöd av en 

intresseavvägning enligt 10 § PUL, för samtliga ändamål som bolaget angett. Detta förutsatt 

att Cija Tank AB följer inspektionens anvisningar.  

 

 

3.4.6 Svensk Storköks Service AB104 

 

Efter klagomål hos Datainspektionen beslutades att inleda tillsyn mot Svensk Storköks 

Service AB (nedan kallat SSS) med anledning av att företaget har installerat GPS-utrustning i 

sina servicebilar. Enligt den klagande har de anställda fått begränsad information, personalen 

har inte samtyckt till användningen av GPS och det har inte uttryckts klart vem som kommer 

kunna behandla uppgifterna som samlas in. Systemet som kallas ExyPlus lagrar körjournaler, 

fordonspositionering och ger möjlighet till hastighetsövervakning samt alkolåsfunktioner. 

Bland dessa användes vid tillsynstillfället endast de två första. Uppgifterna används enligt 

SSS till att förenkla arbetsplaneringen för kundtjänst och företagsledning varför dessa har 

tillgång till funktionen att kunna positionera fordonen. Det är endast förarna själva som kan 

hämta information om körjournalerna till sina egna datorer. Som en back up lagras alla 

uppgifter även på IT-chefens dator i två månader. Avseende information har SSS meddelat de 

anställda via sin bilpolicy, som förarna har undertecknat. Även muntlig information vid 

personalmöten har skett och ett avtal med facket har upprättats i sakfrågan. SSS har uppgivit 

att syftena med gps-användningen är att förenkla arbetsplaneringen samt att skydda de 

anställda mot upptaxering och förmånsbeskatting. 

 

Datainspektionen beslutade följande: 

Personuppgiftslagen är tillämplig enligt Datainspektionen även om de anställdas namn inte 

lagras. De går att identifiera med hjälp av tjänstgöringslistor och registreringsnummer. 

Behandlingen anses strukturerad och personuppgiftsansvarig är SSS medan SEPAB ses som 

personuppgiftsbiträde. Då ett biträdesavtal inte fanns vid tillsynen ombads SSS att upprätta ett 

sådant med SEPAB. Datainspektionen ansåg att i huvudsak var SSS användning av GPS-

                                                 
104 Datainspektionen, Svensk Storköks Service AB. Dnr: 651-2008, (2008). 
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systemet för positionering tillåten, främst med anledning av att den ansågs vara sakligt 

grundad i företagets verksamhet. Även den korta lagringstiden av uppgifterna var till bolagets 

fördel. Körjournalshanteringsfunktionen för att se till att de anställda inte upptaxeras är inte 

tillåten enligt en intresseavvägning. Skall den användas krävs samtycke från de anställda. Den 

information bolaget gav till de anställda ansågs inte tillräcklig. Bland annat borde personalen 

tydligare upplysas om sina rättigheter enligt PUL, samt att SEPAB var ett 

personuppgiftsbiträde. Enligt 9 § c) i PUL måste ändamålen för insamlingen av 

personuppgifter uttryckligen meddelas av personuppgiftsansvarig, som i det här fallet ju 

bestämts till SSS. Även på denna punkt behövde företaget förbättra sin information. Slutligen 

meddelar Datainspektionen att möjlighet till kontroll av användningshistorik måste finnas, 

exempelvis som stickprovskontroller. 

 

3.4.7 Hald & Tesch Brand AB105 

 

Datainspektionen tog 2008 upp ännu ett fall angående användning av positioneringsteknik i 

servicebilar.  I anmälan framgår att monteringen av GPS skett emot de anställdas vilja samt 

att behandlingen upplevts integritetskränkande då företaget använt sig av tekniken för att 

kontrollera att arbetstiderna följs. Hald & Tesch Brand anger följande ändamål med 

användningen: säkerhet, planering, rapportering, fakturering, dirigering, bevisning samt 

efterkalkylering. Bolaget har inte inhämtat samtycke från de anställda utan hänvisar 

intresseavvägning som skäl för behandlingen.  

 

Datainspektionen beslutade följande: 

Den 1 januari år 2007 infördes 5 a § i personuppgiftslagen vilket möjliggör förenklad 

reglering för behandling av personuppgifter i ostrukturerat material. Inspektionen gör 

bedömningen att paragrafen sannolikt inte är tillämpbar då företaget kommer strukturera 

materialet för att underlätta sökningar och sammanställningar av personuppgifter. Vad gäller 

företagets angivna ändamål ses inga principiella hinder av användningen utifrån 

personuppgiftslagens bestämmelser förutom vad gäller rapportering.  Datainspektionen anser 

här att kontroll av anställdas arbetstider är otillåten enligt de grundläggande kraven i 9 § samt 

även enligt angiven intresseavvägningen i 10 § punkt F. För att kunna ersätta körjournaler 

                                                 
105 Datainspektionen, Hald & Tesch Brand AB. Dnr: 1152-2008, (2008).  
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med positioneringsteknik kräver även inspektionen uttryckligt samtycke från de anställda. I 

övrigt kan användning av GPS ske efter beaktande av information, gallring samt IT-säkerhet. 

 

3.4.8 Park- och naturnämnden, Göteborgs stad106 

 

Park- och naturnämnden i Göteborgs stad har under en testperiod utrustat några av sina fordon 

med GPS-mottagare. Till Datainspektionen har klagomål inkommit med anledning av att de 

anställda inte varit informerade om detta. Inspektionen har inlett tillsyn och nämnden har 

yttrat sig i frågan. I detta yttrande framkommer att testet varit i liten omfattning för att prova 

vilken typ av utdata som GPS-mottagarna resulterar i och användbarheten av denna. Man har 

inte haft som mål att övervaka de anställda, och frånsett ett tillfälle har så inte heller skett. 

Nämnden har informerat arbetsledningen och fackförbund om att testerna förekommit, men 

de personer som framför fordonen i fråga, och alltså blir de registrerade ur 

personuppgiftslagens synsätt, har inte direkt meddelats. 

 

Datainspektionen beslutade följande: 

I sitt beslut påpekar Datainspektionen att även om den personuppgiftsansvarige inte direkt kan 

identifiera vem som framför ett fordon utrustat med GPS-teknik, så går det ofta indirekt att 

knyta uppgifterna till personen och således räknas övervakningsfilerna som personuppgifter. 

Trots att testerna nämnden utfört inte syftat till att övervaka enskilda individer, betyder 

tillvägagångssättet att personuppgifter behandlas, vilka omfattas av personuppgiftslagen. Häri 

finns bland annat bestämmelser om hur de registrerade skall informeras. Datainspektionen 

menar att det är nämndens ansvar att informationen når fram till de registrerade, och inte 

enbart till arbetsledare och fackförbund. Informationen ska tydligt visa vem som är 

personuppgiftsansvarig, vilka ändamål behandlingen av personuppgifterna har men också 

information om vem som kommer ta del av uppgifterna och instruktioner för hur man går 

tillväga om man vill kontrollera uppgifters riktighet. Datainspektionen påpekar också att även 

om dessa krav på information följs i framtiden vid en eventuell permanent installation av 

GPS-utrustning, finns ett flertal andra bestämmelser i personuppgiftslagen som också måste 

beaktas. 

                                                 
106 Datainspektionen, Göteborgs stad, Park- och naturnämnden. Dnr: 1612-2008, (2008). 
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3.5 Sammanfattning av Datainspektionens uttalanden och beslut 
 

Företag Syfte Generellt beslut Vad måste 
företaget 
beakta? 

Vad är inte 
tillåtet? 

Falck Planering, 
resursfördelning, 
förbättrad 
säkerhet. 

Positionering 
tillåten om 
synpunkter från 
DI beaktas. 

Avtal mellan 
personuppgiftsans
varig och -biträde. 
Måste ta ställning 
till intervall för 
gallring. Skriftlig 
info till anställda. 

 

Besam  Planering, 
resursfördelning, 
tidsredovisning, 
fakturering, 
minskad 
administration, 
prestationsmät-
ning för bonus. 

Positionering 
tillåten efter 
intresseavvägning 
om synpunkter 
från DI beaktas. 

Inte för 
närgången 
kontroll, gallring 
måste ske, rutiner 
för att kontrollera 
åtkomst, skriftlig 
information till 
anställda. 

 

Kidde Kontroll för att 
undvika privat 
bruk av fordon, 
kontroll av 
arbetad tid, 
planering, 
resursfördelning, 
fakturering. 

Positionering för 
vissa av angivna 
syften tillåten. Ej 
tillåten för andra 
syften.  

Gallring av 
uppgifter,  
IT-säkerhet, 
information till 
anställda. 

Kontroll mot privat 
bruk, kontroll av 
arbetad tid. 

Cija Tank Planering, bevis 
för kund att man 
närvarat samt 
vid vilken 
tidpunkt, 
kostnadsberäk-
ning, säkerhet. 

Positionering 
tillåten efter 
intresseavvägning 
om synpunkter 
från DI beaktas. 

Gallring av 
uppgifter,  
IT-säkerhet, 
information till 
anställda.  

 

Elektrolux Skydda personal 
mot upptaxering, 
skattemässiga 
skäl, förenkla 
administration, 
hjälp för föraren 
att hitta bättre, 
kontroll av att 
bilarna inte 
nyttjas 
otillbörligt. 

Positionering 
tillåten för 
administrativa 
syften. 

Gallring av 
uppgifter, 
IT-säkerhet, 
information till 
anställda. 

Skydd mot 
upptaxering, 
skattemässiga 
syften, kontroll av 
otillbörligt 
nyttjande av bil. 
Navigeringssignal 
behöver ej skickas 
vidare till AG. 

 
Fortsätter nedan.
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Företag Syfte Generellt 

beslut 
Vad måste 
företaget beakta 

Vad är inte 
tillåtet? 

Svensk 
storkök 

Planering, 
undvika 
upptaxering för 
de anställda. 

Positionering 
tillåten med 
hänsyn till 
planering. 

Personbiträdesavtal 
måste upprättas. 
Användningshistorik 
måste finnas. 
Tydligare 
information till de 
anställda. 

Syftet som rör 
upptaxering. 

Hald & Tesch Säkerhet, 
planering, 
rapportering, 
fakturering, 
dirigering, 
bevisning samt 
efterkalkylering. 

Positionering 
tillåten, 
förutom när 
syftet är att 
kontrollera 
anställdas 
arbetstider. 

IT-säkerhet, gallring 
samt information till 
de anställda. 

Syftet som rör 
rapportering för 
att ersätta 
körjournaler. 

Göteborgs 
stad 

Testning av 
teknik. 

Positionering 
överlag tillåten, 
men krav i 
checklistan 
måste 
uppfyllas. 

Information till fack 
och överordnade 
räcker ej. AGs 
ansvar att alla delges 
informationen. 

 

 
 

Vår analys av Datainspektionens åtta fall om positionering, samt hur dessa påverkar 

integriteten, återfinns i 7.1.
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4 E-post 

 

De senaste 20 åren har de anställdas möjligheter till användning av IT-verktyg förändrats 

dramatiskt. Datorer har i de allra flesta fall numer tillgång till Internet och andra 

världsomspännande kommunikationsmedel, istället för att som tidigare enbart vara 

uppkopplade mot databaser för exempelvis lager- och orderhantering. Dessutom har en 

avsevärt högre andel av de anställda tillgång till en dator som arbetsgivaren tillhandahåller. 

Därigenom uppkommer möjligheter att använda arbetsgivarens utrustning för privat bruk, 

exempelvis ordbehandlingsprogram och andra nyttoprogram. Men framför allt är surfning på 

Internet (se vidare om loggning av internettrafik i kapitel 5) och e-posttrafik väl utnyttjat av 

arbetstagare. Då uppgifter av privat karaktär genom dessa typer av användning lagras på 

arbetsgivarens servrar och i annan utrustning har denne goda möjligheter att kontrollera 

nyttjandet. Eftersom det i långt ifrån alla fall, direkt går att avgöra om ett e-postmeddelande är 

arbetsrelaterat eller privat aktualiseras en rad frågeställningar. Det uppkommer en gråzon som 

gör att det för närvarande råder en stor osäkerhet i arbetslivet kring vilka regler som är 

tillämpliga avseende privat e-postanvändning.107  

 

4.1 E-post i Sverige 
 

Arbetsgivarens arbetsledningsrätt ger denne möjligheten att efter eget önskemål bestämma om 

IT-verktyg endast får användas för tjänsteärenden eller även för privata ändamål. 

Ytterligheterna är således att arbetsgivaren helt förbjuder, respektive helt tillåter privat e-

postanvändning, men vanligast torde helt klart vara ett mellanting där riktlinjer finns för i 

vilken mån användningen får ske. Dessa riktlinjer kan antingen vara ett ensidigt uttalande från 

arbetsgivaren eller utarbetade i samarbete med fackförening eller arbetstagarna själva. Det 

förekommer också att dessa regler finns intagna i anställningsavtal, eller i IT-policys som 

undertecknas i samband med anställning.108 Överskrids befogenheterna av arbetstagaren anses 

detta som ett anställningsavtalsbrott, vilket kan leda till sanktioner. Arbetsdomstolen har bl.a. 

avgjort ett fall härom då en anställd på PRO på eget bevåg installerat en internetuppkoppling 

och skickat privata e-postmeddelanden. Dessutom har en stor mängd privat dokumentation 

lagrats på arbetsgivarens dator. Även om internetabonnemanget var privat åsamkade det ändå 

                                                 
107 SOU 2002:18, s. 96 f. 
108 SOU 2002:18, s. 97 f. 
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vissa kostnader för PRO. Vissa av e-postmeddelandena skickades med PRO som avsändare 

och hade fascistiskt innehåll. Den anställdes arbetsuppgifter betraktades som ett 

förtroendeuppdrag och sammantaget bedömdes hans handlande som saklig grund för 

uppsägning då förtroendet ansågs missbrukat. Anmärkningsvärt är dock att frågan om 

huruvida kontrollen av den anställde inkräktade på dennes personliga integritet inte togs 

upp.109  

 

I anslutning till reglerna om på vilka sätt en anställd får använda sin e-post på arbetsplatsen, 

uppkommer frågan om hur arbetsgivaren får kontrollera den anställdes e-post. Kontroller får 

inte ske utan att en skälig anledning finns och de får heller inte enbart vara ett sätt för 

arbetsgivaren att tillägna sig mer kunskap om arbetstagarens privata sfär. Även kollektivavtal 

och branschpraxis används vid skälighetsbedömningen.110 Arbetsledningsrätten ger 

arbetsgivaren möjlighet att reglera vilka handlingar en arbetstagare skall utföra i sin tjänst. 

Dock vidtar inte arbetstagaren någon konkret handling när dennes e-posttrafik kontrolleras, 

eftersom själva kontrollåtgärden utförs av arbetsgivaren. Därför torde inte kontrollåtgärden 

innefattas i arbetsledningsrätten och heller inte vara någon del av den anställdes 

arbetsskyldighet.111   

 

Europakonventionen (se 2.2.1.) är i första hand avsedd att röra fall emellan det allmänna och 

en privatperson, men Europadomstolen har i flera avgöranden kommit fram till att 

konventionen även kan tillämpas mellan två privata rättssubjekt. Det är dock osäkert hur lång 

räckvidd konventionen har om den appliceras på hantering av privat e-posthantering på 

arbetsplatsen.112 

 

Det råder generellt en så kallad informationsfrihet i Sverige som är grundlagsskyddad. En 

medborgare har rätt att ta del av information såvida inte inhämtandet strider mot lag eller 

annat avtal. I denna frihet ingår exempelvis inhämtande av upplysningar. Via denna regel har 

arbetsgivaren ett generellt stöd för att undersöka innehållet i anställdas e-post.113 Å andra 

sidan skyddas i 2 kap 3 § 2 st RF den anställde mot att uppgifter om denne registreras via 

databehandling. Vidare tar 2 kap 6 § upp ett skydd mot att förtroliga meddelanden avlyssnas. 

                                                 
109 AD 1999:49. 
110 SOU 2002:18, s. 105. 
111 Öman, Privat e-post på arbetet, (2005) s. 691 f.  
112 SOU 2002:18, s. 106. 
113 RF 2 kap 1 § 1 st. 
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Häri kan e-post räknas, eftersom det är ett meddelande som kan tas i beslag. Dock tillämpas 6 

§ enbart på förhållanden mellan det allmänna och en privatperson. Således gäller denna ej 

anställda inom privat sektor.114 

 

Arbetsgivarens agerande får inte strida mot god sed på arbetsmarknaden. Begreppet god sed 

innebär i första hand att allmän moral skall följas och att inte uppenbart oskäliga åtgärder 

vidtas. Men inom integritetsfrågor har Arbetsdomstolen använt sig av en intresseavvägning 

när det gäller god sed-begreppet, snarare än att faktiskt undersöka de förhållanden som råder 

vid den aktuella tidpunkten på arbetsmarknaden.115 Vid en intresseavvägning om god sed 

rörande just frågor om e-post anser Sören Öman att det inte förefaller helt tydligt hur 

Arbetsdomstolen skulle gå tillväga vid en sådan. Troligen skulle arbetsgivarens syfte med 

kontrollen ges stor vikt i bedömningen. Vidare menar Öman att eventuella möjligheter för 

arbetstagaren att hantera privat e-post via en annan adress, t ex webbaserad sådan, sannolikt 

kommer vägas in. Även ett proportionalitetskrav aktualiseras vid e-postkontroller. Därigenom 

får inte arbetsgivaren kontrollera på ett mer omfattande sätt, eller fler arbetstagare, än vad 

som i sakfallet är nödvändigt. Påpekas bör att såvida endast arbetsrelaterad e-post 

kontrolleras, i syfte att skapa sig en bild av den anställdes arbetsprestation, är detta tillåtet. 

Om arbetsgivaren misstänker förhållanden som skulle kunna föranleda omplaceringar, 

uppsägning eller avskedande tror Öman att detta i sig är ett ändamål som kan godtas.  Han 

menar dock att huruvida e-posten är privat eller arbetsrelaterad gör en avsevärd skillnad i 

bedömningen. I de fall att arbetsgivaren själv ställt upp riktlinjer för hur IT-verktyg får 

användas och det innefattas i dessa regler för hur arbetsgivaren får kontrollera den anställde, 

torde arbetsgivaren förbinda sig att följa dessa. Öman tror att en bedömning av ett sådant fall i 

Arbetsdomstolen skulle kunna leda till att arbetstagarens informationsfrihet begränsas genom 

dennes egna riktlinjer enligt Artikel 8 i Europakonventionen (se 2.2.1).116 

 

Det enskilda regelverk som historiskt sett har haft störst betydelse för e-post på arbetsplatsen 

är personuppgiftslagen.117 Dock har införandet av 5 a § medfört att många av de mest 

väsentliga delarna av PUL inte länge tillämpas på e-post eftersom en normal hantering av e-

post inte anses vara ett strukturerat handlande för att underlätta sökning eller sammanställning 

                                                 
114 Källström, Arbetsgivarens kontroll – arbetstagarens integritet – Sverige, (2000) s. 86 f. 
115 Öman, Privat e-post på arbetet, (2005) s. 690. 
116 Öman, Privat e-post på arbetet, (2005) s. 692 ff. 
117 Öman, Privat e-post på arbetet, (2005) s. 699. 
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av personuppgifter. Men i de fall e-postmeddelandena kommer ingå i ett register, infogas i en 

databas eller på annat sätt systematiseras, skall hela PUL tas i beaktande.118  

 

I det lagförslag som Integritetsutredningen lade 2002 (se 2.4) men som inte antogs, fanns 

särskilda regler om e-postanvändning på arbetsplatsen. I dessa stadgades att arbetsgivaren inte 

avsiktligt skulle få läsa en anställds e-post av privat karaktär, såvida inte denne hade samtyckt 

till detta.119 Om arbetsgivaren var osäker på om e-posten i fråga var privat skulle denne ha 

möjlighet att undersöka detta, men såvida det uppkom att den faktiskt var privat blev 

arbetsgivaren tvungen att avbryta undersökningen.120 Arbetsgivaren skulle dock ha möjlighet 

att läsa e-post då det ansågs nödvändigt för arbetsgivarens verksamhet. Exempel på sådana 

förhållanden skulle kunna vara om misstanke om att arbetstagaren förfarit på ett sådant sätt 

som skulle kunna vara en fara för informationssäkerheten, föranleda misstanke om brott eller 

utgöra saklig grund för uppsägning eller avsked.121 

 

4.2 E-post i Danmark 
 

I Danmark tillämpas personuppgiftslagens regler vid mottagna och sända e-post 

meddelanden, då det anses vara en form av automatisk behandling av personuppgifter.122 

Lagen har, liksom den svenska motsvarigheten, en generalklausul som innebär att 

personuppgiftsbehandling är tillåten om den personuppgiftsansvariges säkerhetsintresse 

överstiger den behandlades skyddsintresse. Här är det fråga om en konkret 

intresseavvägning.123 Klausulen återfinns i 6 § 7 st och tillämpas för att avgöra om en 

arbetsgivare får ta del av anställdas e-post utan dennes samtycke. Det är därför svårt att 

generellt säga huruvida det är tillåtet att ta del av anställds e-post. Men praxis visar tydligt att 

det ses som ett långt större ingrepp att konkret söka igenom en specifik persons e-postkorg än 

exempelvis att ett företag lagrar de anställdas inkorgar på sin server som back-up.  

 

Arbetsgivaren har generellt tillgång till e-brev som kan härröras till arbetstagarens 

arbetsuppgifter. Personuppgiftslagens allmänna bestämmelser vid behandling av anställdas e-

                                                 
118 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen, (2007) s. 112 f. 
119 SOU 2002:18, s. 127 f.  
120 SOU 2002:18, s. 260 f.  
121 SOU 2002:18 s. 38. 
122 Datatillsynet, Kontrol af medarbejderes browser og e-post.  
123 Korfits & Waaben, Lov om behandling af personoplysninger, (2001) s. 149 f.  



38 
 

post skall därför iakttas. Hänsyn till den anställdes privatliv ska i normalfallet inte väga tyngre 

en arbetsgivarens säkerhetsintresse. Arbetsrättsligt sett ska arbetsgivaren tillsammans med 

fackliga representanter upprätta riktlinjer om hur anställdas e-post ska hanteras. Övervakning 

av e-post i kontrollsyfte får ske om den anställde har informerats om detta. Då arbetsgivaren i 

egenskap av ägare till den IT-utrustning som används på arbetsplatsen, äger denne rätt att 

förbjuda den anställda att nyttja redskapen privat. Dock saknar arbetsgivaren befogenhet att 

kontrollera om privat nyttjande skett, såvida inte ovan nämnda intresse anses viktigare enligt 

en intressebedömning av det slag som ovan nämnts.124  

 

Via arbetsledningsrätten får arbetsgivaren ta del av anställdas verksamhetsrelaterade e-post. 

Vid ett sådant förfarande måste dock hänsyn tas till de ovan beskrivna 

personuppgiftsreglerna, eftersom arbetsledningsrätten inte antas omfatta olovliga handlingar. 

Om det i policys tillåts att anställda skickar en begränsad mängd privat e-post, måste hänsyn 

tas till detta vid kontroll av e-posttrafiken. Om arbetstagarna har ännu större handlingsfrihet 

och fritt får använda it-utrustningen ställs ännu högre krav på aktsamhet, då en regel om 

brevhemlighet finns. Sammanfattningsvis är nivån på hur aktsam en arbetsgivare behöver 

vara vid kontroller av anställdas e-post, proportionell mot graden av frihet som medgives i 

policyn.125   

 

Den danska strafflagen 263 § innehåller regler som tillämpas vid e-posthantering då den bland 

annat reglerar brev, telegram och övriga ”stängda” meddelanden. I lagen meddelas ett förbud 

för utomstående att öppna eller att på annat sätt göra sig bekant med innehållet. Genom dom 

22.3.2000 från Køge Ret har förbudet även utsträckts till att gälla e-post.126 

 

4.3 E-post i Norge 
 

Enligt Norges regelverk anses e-post vara en typ av personupplysning och omfattas därför av 

personuppgiftslagens sakliga verksamhetsområde. När det gäller e-post dras en skiljelinje 

mellan privat- och verksamhetsrelaterad. Vid privat e-post har arbetsgivaren inte rätt till insyn 

utan arbetstagarens samtycke.127 Vid verksamhetsrelaterad e-post har däremot arbetsgivaren 

                                                 
124 Blume och Kristiansen, Databeskyttelse på arbejdsmarkedet, (2002) s. 113 ff. 
125 Gräs Lind, Medarbejderes integritetsbeskyttelse i dansk ret, (2006) s. 213. 
126 Blume och Kristiansen, Databeskyttelse på arbejdsmarkedet, (2002) s. 112 f. 
127 NOU 2004:5, s. 428. 
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normalt rätt till insyn. Detta har fastslagits i ett mål i den norska högsta domstolen avseende 

arbetsgivarens rätt till insyn i arbetstagarens e-post. Meddelandena sändes till och från 

arbetstagarens e-postadress hos arbetsgivaren, utan samtycke från arbetsledare. E-posten 

innehöll sådan information som visade att arbetstagaren höll på med konkurrerande 

verksamhet.128 Sören Öman anser dock att det är en märklig bedömning att detta fall skulle 

räknas som arbetsrelaterat, då det är uppenbart att arbetstagaren inte planerar sin 

konkurrerande verksamhet för sin arbetsgivares räkning.129 Frågan om arbetsgivaren får ta del 

av anställds e-post utan samtycke är beroende av huruvida innehållet framstår som 

arbetsrelaterat eller privat. Utredningen har mottagit kritik från norska Datainspektionen som 

anser att det saknas definitioner för vad som verkligen är privat e-post. Dessutom klargörs 

inte om inkorgar eller enskilda e-postmeddelanden åsyftas.130  

 

Arbetsgivaren får med stöd av arbetsledningsrätten förbjuda den anställde att använda sin 

dator till privata ändamål. Om så ändå sker får arbetsgivaren överskridandet till trots, inte ta 

del av innehållet i e-postmeddelandena, men däremot radera dem.131  

 

4.4 E-post i Finland 
 

Regler angående e-posthantering på arbetsplatsen återfinns i Finland framför allt i lagen om 

integritetsskydd i arbetslivet (759/2004). Denna är primär och kompletteras av den sekundära 

personuppgiftslagen.132 Integritetsskyddslagen fanns redan 2001, men vid en revidering år 

2004 tillades ett särskilt kapitel om e-post. Arbetsgivarens omsorgsplikt tas upp i 18 §, 

hämtning av e-postmeddelanden i 19 § och öppnande av e-postmeddelanden i 20 §. 

Omsorgsplikten reglerar allmänt hur exempelvis lösenord och automatiska meddelanden om 

att arbetstagaren är frånvarande skall fungera. Utgångspunkten för hämtande och öppnande av 

arbetstagares e-post är att denne skall ha samtyckt till att arbetsgivaren tar del av innehållet. 

Om samtycke inte finns har arbetsgivaren ändå möjlighet att ta del av e-post om ett antal 

villkor har uppfyllts. I första hand bedömer man via avsändaradress och ämnesfält huruvida e-

postmeddelandet är privat eller ej. Men bl a krävs även att arbetstagaren inte är på sin 

arbetsplats och att denne ges ännu en möjlighet att ge sitt samtycke. Dessa finns såväl för att 
                                                 
128 Rt. 2002, s. 1500. 
129 Öman, Privat e-post på arbetet, (2005) s. 695. 
130 Jakhelln & Aune, Arbetsmijøloven 2005, (2006) s. 71. 
131 NOU 2004:5, s. 428. 
132 Bruun & von Koskull, Allmän arbetsrätt, (2006) s. 165. 
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trygga det konfidentiella i arbetstagarens privata som för att arbetsgivarens verksamhet skall 

kunna fortlöpa även om arbetstagaren inte är tillgänglig, exempelvis vid sjukdom. 

Arbetstagaren kan ge sitt samtycke till att en annan person på arbetsplatsen, som även 

godkänts av arbetsgivaren, i egenskap av kollega kontrollerar e-posten för att klarlägga vilka 

meddelanden som är att betrakta som privata respektive arbetsrelaterade. Därefter har 

arbetsgivaren möjlighet att hämta och läsa meddelanden även då arbetstagaren är 

frånvarande.133 

 

Ett krav för att arbetsgivaren över huvud taget ska få hämta och öppna anställds e-post är att 

innehållet är absolut nödvändigt för verksamheten. Kan arbetet utföras utan att e-posten 

öppnas, föreligger inte någon tillåtelse för öppnande. Som regel behövs en tidsfrist i en 

affärsuppgörelse eller dylikt. Innehållet får inte nyttjas i större utsträckning än vad som är 

nödvändigt för syftet. De personer som tagit del av uppgifter i privata e-postmeddelanden får 

inte kommunicera dessa vidare varken under anställningstiden eller efter.134 

 

I mars år 2009 beslutades om fyra ändringar135 av författningar, kallat Lex Nokia. Bland annat 

påverkades Lagen om integritetsskydd i arbetslivet och Lagen om dataskydd vid elektronisk 

kommunikation (516/2004). Dessa inverkar på hur arbetsgivaren får övervaka sina anställdas 

e-posttrafik. Upprinnelsen till lagen är att telekomföretaget Nokia vid flera tillfällen tagit fram 

identifikationsuppgifter till mottagare av e-postmeddelanden, sända från bolaget. Man 

misstänkte att hemlig information läckte ut denna väg. Med de nya ändringarna får 

arbetsgivaren rätt att övervaka e-posttrafiken om företagsspionage misstänks. Innehållet i e-

postmeddelandena får inte arbetsgivaren ta del av, utan bara identifiera den mottagande 

adressen. När en kontroll av denna art blir aktuell måste arbetsgivaren informera sina 

anställda, samt tillsätta en samarbetsnämnd. Under remissförfarandet höjdes flera röster om 

att lagändringarna skulle strida mot finsk grundlag, inte minst från professorer. Men den 

kommitté i Finland som undersöker huruvida lagförslag strider mot grundlagen hade endast 

smärre invändningar. Lex Nokia har varit en het potatis i Finland och har medfört en livlig 

debatt. Det har förekommit uppgifter om utbredd lobbyingverksamhet från industrisektorn. 

Ändringarna träder i kraft 1 juni år 2009.136 

 

                                                 
133 RP 162/2003 rd, s. 57 f. 
134 RP 162/2003 rd, s. 59 ff. 
135 125-128/2009. 
136 E-post från Anders von Koskull, 090430. 
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4.5 Sammanfattning av E-post i Norden 

 

 Sverige Danmark Norge Finland 

Centrala 
lagar 

PUL, RF PUL, StraffL PUL Integritetslag, 
PUL 

 
Privat e-
post 

 
AG kan via 
arbetslednings-
rätten i policys 
reglera i vilken 
utsträckning 
privat e-post får 
skickas. 
Arbetsledningsrät
ten kan dock ej 
åberopas som skäl 
till kontroller. 
Dessa intresse-
avvägs via 
generalklausul. 
God sed-
begreppet.  
5 a § PUL. 
 

 
AG skall 
tillsammans med 
fack upprätta 
riktlinjer för 
hantering av privat 
e-post. Kontroll får 
ske vid samtycke. 
Saknas detta tillåtet 
proportionellt mot 
nivån på policyn 
via intresse-
avvägning om AT 
informerats.  

 
Samtycke krävs 
för insyn. 
Kontrollrätt om 
AT ej tillåtits ha 
privat 
korrespondens. 
Även vid tillåten 
kontroll får AG 
inte ta del av 
innehåll i privat 
e-post, endast 
radera.  

 
Samtycke krävs.  

 
Verksamhet
srelaterad  
e-post 

 
Kontroll tillåten 
för att skapa sig 
en bild av ATs 
arbetsprestation. 
Informationsfrihet 
2 kap 3 § 2 st RF. 

 
Via arbetslednings-
rätten får AG ta del 
av innehållet.  

 
I normalfallet 
har AG rätt till 
insyn via HD-
dom. 

 
AT kan 
godkänna en 
kollega som vid 
frånvaro 
bedömer om  
e-posten är 
privat. Om inte 
får AG ta del av 
innehållet 
såvida det är 
nödvändigt för 
verksamheten. 
Lex Nokia. 
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5 Loggning 
 

I kapitel 4 har vi tagit upp e-posttrafik på arbetsplatsen. Men det är inte bara genom e-post 

som arbetstagaren kommunicerar med andra datorer och nätverk. I de allra flesta fall då 

arbetstagaren har möjlighet att skicka e-post finns även en teknisk möjlighet att ta del av 

information på webbplatser via Internet. Arbetsgivarens IT-system kan lätt registrera de 

platser arbetstagaren besöker. Information av detta slag som sparas fortlöpande läggs i så 

kallade loggfiler och fenomenet benämns ofta loggning. I många system kan arbetsgivaren 

förutom internettrafik se loggar över vilka åtgärder arbetstagaren vidtagit i interna datasystem. 

Genom att studera dessa loggar kan arbetsgivaren kontrollera vem som har gjort vad och vid 

vilken tidpunkt. Loggning har tre huvudsakliga användningsområden. För det första är 

loggfiler ett effektivt hjälpmedel för att kunna få information om orsaker vid systemfel. 

Systemadministratörer har därför ofta tillgång till dessa. På så sätt har administratörerna goda 

möjligheter att inte bara avhjälpa fel akut utan även arbeta förebyggande. För det andra 

används loggning för att upprätthålla en god datasäkerhet. Man kan genom att studera loggar 

upptäcka mönster som sinkar dataflödet, exempelvis så kallade trojaner vilka varit vanligt 

förekommande de senaste åren. För det tredje används loggfiler för att kartlägga 

arbetstagarens aktiviteter på Internet, vilket är det mest intressanta syftet ur 

integritetssynpunkt. Därför har vi valt att fokusera detta kapitel på loggning av 

internettrafik.137 Ett krav för att den anställdes integritet skall inses kränkt i samband med 

användandet av loggfiler är att den fysiska personen i fråga går att identifiera och 

personuppgiftslagen därmed blir tillämplig.138  

 

5.1 Loggning i Sverige 
 

Det finns ingen reglering som sätter upp generella hinder för svenska arbetsgivare att 

genomföra loggning. Med stöd av arbetsledningsrätten är loggning tillåten så länge 

bestämmelserna i PUL beaktas. Där fastslås att syftet med loggningen skall vara adekvat. 

Således kan arbetsgivaren inte logga arbetstagarens handlingar enbart för att ha tillgång till 

filerna om något anmärkningsvärt skulle inträffa. Kravet på god sed i PUL medför vidare att 

arbetstagare skall informeras om utsträckningen av loggning samt att kontrollen inte får vara 

                                                 
137 SOU 2002:18, s. 93 f. 
138 SOU 2002:18, s. 134.  
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mer omfattande än vad som krävs för ändamålet.139 Datainspektionen har i en undersökning 

av svenska arbetsgivares kontrollmönster kommit fram till att i merparten av fallen kunde ip-

adresserna knytas till en viss anställd, varför PUL utan tvekan skall tillämpas. I samma 

undersökning framkommer att arbetsgivarna inte har installerat ett särskilt kontrollprogram 

utan att denna sker med hjälp av loggfiler. Här kan utläsas vilken typ av trafik som 

förekommit, exempelvis om filer har skickats eller surfning på webbsidor skett.140  

 

På många arbetsplatser uppkommer frågan hur arbetsgivaren skall hantera att anställda surfar 

på oetiska webbplatser på Internet. Enligt Datainspektionen kan detta problem behandlas på 

två sätt. Arbetsgivaren har möjlighet att studera loggarna och på så sätt i efterhand stävja 

missbruket. Alternativet till detta är att installera spärrprogram som förhindrar att 

arbetstagaren besöker adresser som arbetsgivaren anse vara otillbörliga. Datainspektionen 

föreslår det senare då risken minskar att arbetsgivaren skall behöva utföra utredningar av detta 

slag. Spärrprogrammen används även av vissa arbetsgivare för att hindra arbetstagare att på 

arbetstid surfa på webbplatser som anses effektivitetssänkande, även om de inte är oetiska. 

Med hjälp av arbetsledningsrätten är detta tillåtet så länge reglerna i PUL följs.141 

 

5.2 Loggning i Danmark 
 

De regler för loggning av internetbesöksadresser som finns i Danmark är mycket lika de 

svenska. Danska Datainspektionen har i två uttalanden från år 2000 framhållit att såväl 

automatisk loggning av hela arbetsstyrkans internettrafik, som kartläggning av en enskild 

arbetstagares internetvanor, faller under danska PUL. I det första uttalandet har företaget 

Trygg-Baltica loggat sina anställda i hög utsträckning. Syftena som angetts var felsökning, 

driftsinformation och säkerhet. På företagets intranät fanns riktlinjer för användande av 

internet och e-post, kallad ”levnadsregler på Internet”. Häri framgick att företaget loggade 

internetanvändningen. Men förbehöll sig rätten att vid misstanke om missbruk, såsom 

nedladdning av filer eller besök på oetiska webbplatser, gå igenom enskilda medarbetares 

loggfiler. Datainspektionen fann denna loggning tillåten enligt en intresseavvägning enligt 

generalklausulen som i Danmark återfinns i  6 § 1 st. En förutsättning var att informationen 

                                                 
139 SOU 2002:18, s. 134 f. 
140 Datainspektionen, Behandling av personuppgifter för kontroll av anställda, (2003) s. 10 f. 
141 Datainspektionen. Övervakning av de anställdas Internet- och e-post användning mm, (2005)  s.16. 
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varit lättillgänglig och tydlig. Texten på Trygg-Balticas intranät ansågs uppfylla dessa 

kriterier.142  

 

Det andra uttalandet rör Fredericia kommun. Datainspektionen tog upp att syftet med den 

loggning som här företagits var lovligt enligt 5 § 2 st i danska PUL. Arbetstagarna hade även 

på ett godtagbart sätt delgivits information om loggningen. Man stipulerar vidare att sparande 

av systemloggar, som bara innehåller arbetstagares besöksplatser på Internet, inte föranleder 

att arbetsgivaren i fråga behöver anmäla detta förfarande till Datainspektionen. Däremot skall 

arbetsgivaren göra en sådan anmälan om han har anledning att tro att de anställdas besök på 

webbplatser även omfatta känsliga uppgifter.143 7 och 8 §§ i danska PUL anses vara 

tillämpliga då den anställdes surfvanor kan avslöja känslig information såsom religion, 

trosuppfattning, sexuell läggnig, tidigare kriminalitet m.m. Datainspektionens antagande att 

loggning av internetbesök inte medför att känsliga uppgifter avslöjas har debatterats och är 

ifrågasatt av bland annat Blume och Kristiansen. De menar att till exempel sexuell läggning 

kan avslöjas av besök på olika sexrelaterade webbplatser.144 

 

5.3 Loggning i Norge 
 

Automatisk loggning anses i Norge vara elektronisk behandling av personupplysningar och 

omfattas därför av Personuppgiftslagen. Loggning som sker utifrån säkerhetssynpunkt är 

tillåten, men däremot är inte behandling och bruk utanför detta område legal. För att få 

tillstånd att kontrollera en arbetstagare utan säkerhetssynpunkt krävs att arbetsgivaren 

inhämtat samtycke.145 Så länge loggningens syfte är för systemadministration eller säkerhet 

behöver inte arbetsgivaren anmäla loggningen till Datainspektionen. Således är detta ett 

undantag från 31 § i norska Personuppgiftslagen.146 Däremot måste sådan loggning som tar 

sikte på att kontrollera den anställde däremot anmälas till Datainspektionen och dessutom 

vara förenlig med villkoren i 8 § Personuppgiftslagen.147 

 

                                                 
142 Datatilsynet, Tryg-Baltica. Journalnummer 2000-631-0001. 
143 Datatilsynet, Frederica kommun. Journalnummer 2000-632-0001. 
144 Blume & Kristiansen, Databeskyttelse på arbejdsmakedet, (2002) s. 119 f. 
145 Jakhelln & Aune, Arbeidsmiljoloven, (2005) s. 72. 
146 FOR 2000-12-15 nr 1265, § 7-11. 
147 NOU 2004:5, s. 428. 
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I den så kallade Raufoss-domen från år 2001 tog den norska Høyesterett ställning till ett fall 

där en person som varit anställd i 30 år på IT-avdelningen laddat hem stora mängder musik 

för privat bruk, bland annat i mp3-form, till två tjänstedatorer. Detta gav upphov till att 

arbetsplatsens internetuppkoppling kapacitetsmässigt hade problem. Genom att studera 

loggfilen från brandväggen kunde man se att den anställde personligen stod för hälften av all 

internettrafik på företaget. Härigenom kunde även personen identifieras genom att man kunde 

spåra nedladdningarna till hans tjänstedatorer. Två kollegor låste in sig på den anställdes rum 

och tog utskrifter från en av datorerna för att bevisa nedladdningarna. Arbetstagaren sades på 

grund av sitt agerande upp. Trots att kollegornas handlande klart och tydligt stred mot den 

personliga integriteten ansåg inte Høyesterett att detta var relevant för sakbedömningen. 

Därför bedömdes uppsägningen som sakligt grundad.148  

 

5.4 Loggning i Finland 
 

Arbetstagares e-posthantering regleras i Lagen om integritetsskydd i arbetslivet i Finland. 

Däremot återfinns de regler som gäller loggning av internettrafik i Personuppgiftslagen. 

Såvida alla regler i Personuppgiftslagen uppfylls är det svårt att identifiera några mer 

specificerade anvisningar om hur finska arbetsgivare skall gå tillväga om de önskar logga sina 

anställdas internetvanor. 4 § 1 mom i lagen om dataskydd i elektronisk kommunikation torde 

kunna bli tillämpbar och genom den är identifieringsuppgifter konfidentiella.149 

                                                 
148 Rt 2001, s. 1589. 
149 RP 48/2008 rd, s. 3f.  
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5.5 Sammanfattning av loggning i Norden 
 
Sverige Danmark Norge Finland 

 
PUL gäller. 
Vid adekvat syfte är 
loggning tillåten 
enligt 
arbetslednings-
rätten. Informera 
väl och iaktta god 
sed. 
Datainspektionen 
förespråkar spärr-
program framför 
kontroller i 
efterhand. 
 

 
PUL gäller.  
Loggning av hel 
arbetsstyrka ansågs 
tillåten i ett uttalande 
av Datainspektionen. 
Intresseavvägning 
enligt generalklausul. 
Ett krav var 
lättillgänglig info. 
Datainspektionen 
anser även att 
loggning av 
webbplatser ej kan 
avslöja känsliga 
uppgifter. Detta har 
debatterats.  

 
PUL gäller.  
Loggning tillåten 
endast ur säkerhets-
synpunkt. Annars 
krävs samtycke. 
Høyesterett ansåg en 
uppsägning av en AT 
vara korrekt p g a att 
denne laddat ned 
filer, trots att 
kontrollförfarandet 
uppenbart stridit mot 
ATs personliga 
integritet. 

 
PUL gäller. 
Inga regler i 
Integritetslagen 
finns.  
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6 Hälso- och drogtester 
 

Att en arbetsgivare har intresse av att få kännedom om arbetstagares eller arbetssökandes 

hälsotillstånd och drogvanor är i de allra flesta fall troligt. Detta kan ha flera orsaker. Det kan 

vara en säkerhetsaspekt i förhållande till andra. I många yrken, exempelvis inom flyg, 

brandskydd och gruvnäring, har den anställde ett ansvar för kunds eller tredje mans 

säkerhet.150 En annan orsak till att information om den anställdes hälsotillstånd är relevant är 

att denne i sin arbetsmiljö utsätts för farliga situationer. Dessa kan vara strålning, buller eller 

påverkan från kemiska ämnen. Vidare kan intresset påkallas för att arbetsgivaren skall kunna 

fullgöra administrativa skyldigheter. Det torde även finnas ett starkt intresse att väldigt 

noggrant kontrollera hälsan hos den kategori av arbetstagare som skall prestera specifikt med 

sin kropp, exempelvis idrottsmän.151 Mot detta uppkommer ett skyddsintresse hos 

arbetstagaren som inte vill att dennes personliga integritet kränks. Så kan bli fallet om 

arbetsgivaren får kännedom om känsliga uppgifter som den anställde inte vill ska komma ut. I 

en förlängning kan detta även leda till att utomstående också delges dessa uppgifter. 

Arbetstagaren riskerar att förlora kontrollen över att de personuppgifter som behandlas är 

korrekta, aktuella eller inte mer omfattande än vad situationen kräver. För den anställde är det 

även av stor vikt att kontroller och tester utförs på ett sanktionerat sätt och utförs av för 

ändamålet avsedd personal med tillräcklig kompetens.152 

 

6.1 Hälso- och drogtester i Sverige 
 

Antalet utförda drogtester i Svenskt arbetsliv har ökat markant de senaste åren. År 2004 

genomfördes 45 000 tester i ackrediterade laboratorier.153 En utveckling har också skett mot 

att fler och fler tester görs slumpvis på redan anställd personal. Detta istället för att enbart 

testa vid nyanställningar, vilket tidigare ofta var fallet. Av större svenska arbetsplatser deltar 

nu mer än 50 % i drogtester.154 

 

På samma sätt som vid behandling av alla andra typer av personuppgifter, skall de 

grundläggande kraven i 9 § PUL uppfyllas, när det gäller personuppgifter som rör 
                                                 
150 SOU 2002:18, s. 147 f. 
151 SOU 2002:18, s. 150. 
152 SOU 2002:18, s. 147 f. 
153 Prevent, Drogtester till sjöss.  
154 Karolinska Universitetslaboratoriet, Drogtester for arbetslivet. 
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hälsoupplysningar eller droganvändning. Om samtycke från arbetstagaren finns är behandling 

alltid tillåten. För att kravet på god sed ska infrias kan till exempel en drogpolicy utformas på 

arbetsplatsen av arbetsgivaren i samverkan med t ex fackföreningar och arbetstagare. 

Ändamålet för behandlingen måste särskilt i dessa fall vara tydligt klarlagt och nedskrivet för 

att inte mer omfattande behandling än vad som är nödvändigt, ska utföras.155 Vid behandling 

när uppgifterna inrättas i någon form av register är även 13 § om känsliga uppgifter tillämplig. 

Paragrafen innehåller en huvudregel om att sådan behandling inte är tillåten. Alla 

personuppgifter som härrör från en persons hälsotillstånd är att anses som känsliga. Men även 

indirekta uppgifter, som exempelvis att någon är rullstolsbunden eller behöver ledarhund, är 

en känslig personuppgift. Flera undantag till 13 § kan identifieras i de efterföljande 

paragraferna. Viktigast av dessa är dels om behandling är nödvändig för att arbetsgivaren ska 

uppfylla sina arbetsrättsliga åligganden och dels för att rättsliga anspråk ska kunna 

bestämmas. Utredningen menar att behandling av hälsouppgifter ofta kan komma att ske 

manuellt. Således borde i dessa fall 5 a § vara tillämplig, och därigenom sätta de mest centrala 

paragraferna i PUL ur spel. Samtidigt uttrycks i 5 a § 2 st att behandling inte får kränka den 

registrerades personliga integritet, vilket ofta torde vara fallet då uppgifterna rör hälsotillstånd 

och droganvändning. Då skall istället en intresseavvägning ske. 

 

I Regeringsformens 2 kap 6 § finns ett skydd för den enskilde mot att kroppsliga ingrepp 

utförs, men denna bestämmelse gäller endast arbetstagare inom den offentliga sektorn. 

Dessutom måste arbetsgivaren idka myndighetsutövning, för att paragrafen skall kunna 

tillämpas. RF 2 kap 6 § saknar drittwirkung, och kan således aldrig bli aktuell för privat 

anställda. Vi berör inte offentligt anställda i denna uppsats.156 Även kontrollrätten inom 

arbetsledningsrätten kan i vissa fall åberopas för att få till stånd en hälso- eller 

drogundersökning. En grundförutsättning är då att kontrollen inte strider mot lag eller god 

sed.157 

 

Arbetsmiljöverket kan enligt de regler som finns i Arbetsmiljölagen 4 kap 5 § tvinga 

arbetsgivare att utföra läkarundersökningar eller andra förebyggande åtgärder i högriskyrken. 

Verket kan även förbjuda vissa personer att arbeta inom nämnda typer av yrken om de 

                                                 
155 SOU 2002:18, s. 158 ff. 
156 Westregård, Drogtester på den offentliga sektorn, (2005) s. 659 ff. 
157 Öman, Personuppgiftslagen, (2007) s. 226 ff. 



49 
 

uppvisat sjukdom eller svaghet vid undersökning och på detta sätt riskerar ohälsa eller 

olycksfall.158 

 

Arbetsdomstolen har vid ett antal tillfällen tagit ställning till mål som rör hälso- och 

drogkontroller. I AD 1991:45 sade en arbetsgivare inom ställningsbyggnadsbranschen upp två 

arbetstagare som vägrat att ge urinprov då misstanke om cannabisbruk funnits. Som skäl 

angav de anställda att deras personliga integritet skulle komma att kränkas, medan 

arbetsgivaren motiverade provtagningen ur en säkerhetsaspekt. AD fann att enligt 

arbetsmiljölagen hade arbetsgivaren rätt genomföra uppsägningarna för att motverka 

olycksfall. I en intresseavvägning fann man att arbetsgivarens skyddssyfte med provtagningen 

vägde tyngre än de anställdas skyddsintresse.159 

 

Vid kärnkraftverket i Oskarshamn tillämpades alkohol- och drogtester vart tredje år. En 

städerska motsatte sig denna provtagning och hänvisade till artikel 8 punkt 1 i 

Europakonventionen. Hon hävdade att drogtestet var kränkande mot hennes personliga 

integritet eftersom inget tydde på att hon använde droger. På arbetsplatsen fanns ett flertal 

fackförbund representerade som på lokal nivå i avtal hade godkänt testerna, men kvinnan 

tillhörde Elektrikerförbundet som inte hade undertecknat ett sådant lokalt avtal. Detta till trots 

bestämde företaget att även Elektrikerförbundets medlemmar skulle testas. Arbetsdomstolen 

menade att testning i sig inte stred mot konventionen, men vid vissa omständigheter kunde 

den bli otillåten. När AD sammanvägde arbetsgivarens skyddsintresse, i vilken omfattning 

testet kunde anses integritetsingripande samt tillvägagångssättet vid testförfarandet, fann man 

att drogtestning var sanktionerat. Däremot ansåg domstolen att alkoholtestning inte kunde 

motiveras under de givna omständigheterna.160 Städerskan och Elektrikerförbundet förde 

frågan vidare till Europadomstolen då de ansåg att den svenska staten kränkt kvinnans rätt till 

skydd för privatliv sedan AD valt att gå på företagets linje. I första hand yrkade 

arbetstagarsidan att testerna skulle vara otillåtna med hänsyn till kvinnans personliga 

integritet. Även ett sekundärt yrkande framfördes om att förfarandet skulle vara otillåtet med 

hänsyn till hennes låga nivå av säkerhetsansvar. Europadomstolen valde att inte döma i målet 

men uttalade sig ändå i en rad sakfrågor. Domstolen noterade att den information som gått ut 

till de anställda på kärnkraftverket tydligt visade att sådana test som fallet rör skulle kunna 

                                                 
158 Gullberg & Rundqvist, Arbetsmiljölagen, (2008) s. 161.  
159 AD 1991:45. 
160 AD 1998:97. 
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komma ifråga. Arbetstagarparten har heller inte hävdat att informationen varit undermålig. 

Domstolen ansåg vidare att ingen lagstiftning fanns på området, men man tog upp den s k 

svenska modellen där arbetsmarknadsparterna själva reglerar förhållanden på arbetsplatsen, 

framför allt via kollektivavtal. Parterna har kommit överens om principen för 

arbetsledningsrätten och i denna ingår kontrollrätten som i sin tur kan innefatta alkohol- och 

drogtester. Europadomstolen konfirmerar således arbetsledningsrätten och anser den vara ”i 

enlighet med lag” även om den inte är lagstadgad. Vidare menar Europadomstolen att det 

föreligger ett särskilt stort skyddsintresse med tanke på att arbetsplatsen är ett kärnkraftverk. 

Såväl olika tester som en drogpolicy ansågs därför skäliga. Sammanfattningsvis uttalar sig 

domstolen att testerna utfördes på ett korrekt sätt och på samtliga anställda, att AD gjorde en 

balanserad bedömning i intresseavvägningen. Med hänsyn till alla fakta i målet valde man att 

avvisa målet.161 

 

Även då ett säkerhetsintresse inte föreligger hos arbetsgivaren kan hälso- och drogtester vara 

tillåtna. I AD 2001:3 togs frågan upp om Fryshuset hade rätt att säga upp en anställd som 

vägrade lämna urinprov för drogtestning. Fryshuset är en organisation som engagerar många 

ungdomar i olika aktiviteter. Många av de anställda är före detta missbrukare eller 

brottslingar. Trots detta saknades en drogpolicy vid den aktuella tiden. Arbetsdomstolen 

ansåg ändå att Fryshuset hade rätt, att med stöd av sin arbetsledningsrätt, att kunna kräva att 

arbetstagare medverkade i drogtester, med hänsyn till det allmännas intresse av en drogfri 

miljö för ungdomar.162 

 

Sammanfattningsvis visar ovan redovisade domar från Arbetsdomstolen att såvida det 

föreligger en risk för den anställdes, kollegors eller tredje persons säkerhet, läggs stor vikt vid 

detta. För att hälso- och drogtester i dessa fall inte skall vara tillåtna måste de inverka 

anmärkningsvärt mycket på den anställdes personliga integritet. AD visar även med sitt 

ställningstagande att man anser droger vara mer riskfyllda än alkohol. Ett ytterligare skäl till 

att en drogfri miljö eftersträvas är när arbete med ungdomar sker.  

 

                                                 
161 Eurofound, European Court of Human Rights rules on drug testing. 
162 AD 2001:3. 
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6.2 Hälso- och drogtester i Danmark 
 

Något som i Danmark kom att bli ett väldebatterat ämne i början av 1990-talet var huruvida 

det var tillåtet att sortera arbetstagare efter deras genetiska förhållanden. Den utredning som 

tillsattes av folketinget ansåg dock att det var svårt att skilja just genrelaterade undersökningar 

från mer traditionella hälsoundersökningar, varför ett lagförslag lades som rörde 

hälsoundersökningar generellt. Detta resulterade i stiftandet av den nya 

Hälsoupplysningslagen år 1996. Noterbart är att lagen endast avser arbetslivet. 

Grundprincipen är att ingen arbetsgivare får inhämta generella uppgifter om en arbetstagares 

eller arbetssökandes hälsotillstånd. Endast inhämtanden av hälsotillstånd som specifikt rör 

den anställdes möjlighet att genomföra det aktuella arbetet är tillåtna, vilket utläses av 2 § 1 

st.163 Paragrafen rör endast själva inhämtandet som sådant, och reglerar således inte hur en 

arbetsgivare får handskas med uppgifter som han besitter. Behandlingen faller istället under 7 

§ i den danska Personuppgiftslagen som rör känsliga personuppgifter, motsvarande 13 § i 

svenska PUL.164   

 

I 2 § 2 st Hälsoupplysningslagen finns en bestämmelse som särskilt tydliggör att om det rör 

sig om information om en sjukdom som arbetstagaren inte känner till själv krävs extra starka 

skäl. Arbetsgivaren är även skyldig att meddela arbetstagaren vilka sjukdomar eller symptom 

på sjukdomar som man önskar upplysningar om, enligt efterföljande stycke.165 En central del 

av lagen är 2 § 4 st där arbetsgivaren uttryckligen förbjuds att tillskansa sig information om en 

arbetssökande eller arbetstagares benägenhet att utveckla sjukdomar. Därigenom kan 

arbetsgivaren inte prognostisera en eventuell framtida risk att en anställd insjuknar och på så 

sätt sortera de anställda efter denna faktor. Detta medför exempelvis att HIV-tester inte är 

tillåtna och arbetsgivaren kan inte värdera hur stor risk en anställd har att utveckla AIDS.166 

Lagen stadgar även att i vissa fall kan uppgifter om hälsotillstånd få inhämtas även om inte 

grundförutsättningarna i 2 § uppfylls. Genom 5 §, som tar sikte på företag med särskilda 

säkerhetskrav från kunder, finns en möjlighet till inhämtande om det är av driftsmässiga 

                                                 
163 Kristiansen, Arbejdsgiverens kontrol med ansatte - Danmark, (2000) s. 105. 
164 Blume & Kristiansen, Databeskyttelse på arbedjsmarkedet, (2002) s. 87.  
165 Lov nr 286 af 26.4.1996 om brug af helbredsoplysninger på arbejdsmarkedet. 
166 Kristiansen, Arbejdsgiverens kontrol med ansatte, (2000) s. 105. 
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hänsyn. Dock måste överenskommelse härom finnas i kollektivavtal.167 I ett mål från år 2000 

tog dansk domstol ställning till huruvida urinprov på anställda var tillåtet. Rederiet DFDS 

ville ha möjlighet att kunna ta urinprov på sina anställda oinformerat, även om inte särskild 

misstanke om alkohol- eller drogpåverkan fanns. Man angav säkerhetsmässiga skäl, och 

påvisade att problem med narkotikapåverkade anställda funnits. Domstolen gav DFDS rätt till 

testningen, framför allt med tanke på att alla anställda har arbetsuppgifter med 

säkerhetsansvar, och det faktum att många sjöfartsolyckor skett på senare tid på nordiska 

farvatten.168 

 

6.3 Hälso- och drogtester i Norge 
 

I en utredning från år 2001 gjordes en bred genomgång av vilka krav som bör ställas när det 

är fråga om olika hälso- och drogtester. Det fanns en bred enighet om nödvändigheten av 

drog- och alkoholfria arbetsplatser, särskilt utifrån säkerhetssynpunkt. Hur man skulle 

genomföra dessa kontroller gav däremot upphov till konflikter. Många arbetstagare upplever 

kontrollåtgärder likt dessa som svårt integritetskränkande.169 I Norge regleras inhämtning av 

hälsoupplysningar och alkohol- och drogtester i kapitel 9 i den nya arbetsmiljölagen från år 

2005. I sin nya utformning är lagen den mest centrala på arbetslivsområdet och innefattar 

såväl offentligt som privat anställda. Kapitel 9 är en kodifiering av gällande rätt. Tidigare har 

regler funnits i icke lagstadgade principer mellan arbetsmarknadsparterna.170 Enligt 9:3 får en 

arbetsgivare inte i anställningsannons be de sökande om fler hälsoupplysningar än de som är 

nödvändiga med hänsyn till arbetsuppgifterna. Nödvändigheten är en avvägning mellan de 

båda parternas intressen. Det är heller ej tillåtet för arbetsgivaren att via andra åtgärder 

inhämta uppgifterna i fråga. Trots att en arbetssökande eller –tagare skulle samtycka till att 

arbetsgivaren tar del av fler uppgifter än vad som är nödvändigt för tjänsten i fråga, hindrar 

9:3 ett sådant förfarande, eftersom bestämmelsen är uttömmande. Lagstiftaren har här fört ett 

resonemang om att framför allt arbetssökande är i ett sådant underläge gentemot 

arbetsgivaren, att det kan likställas med en tvångssituation. Även personuppgiftslagen måste 

tas i beaktning. I 9:4 tas upp de tillfällen när en arbetsgivare får företa medicinska tester på 

anställda. Dessa är när det följer av lag eller annan skrift, vid tjänster som innebär särskild 

                                                 
167 Preisler, Helbredsoplysningsloven, (1999) s. 41 ff.  
168 Gräs Lind, Medarbejderes integritetsbeskyttelse i dansk ret, (2006) s. 276 f. 
169 NOU 2001:4. 
170 Borgerud et al, Norsk lovkommentar Arbeidsmiljøloven, (2006) s. 95. 
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risk samt när arbetsgivaren anser tester nödvändiga med tanke på liv och hälsa. I begreppet liv 

och hälsa räknas både arbetstagaren själv in, liksom arbetskamrater och tredje person.171 9:4 

är inte en isolerad paragraf utan de generella villkor som finns i 9:1 måste vara uppfyllda. Ett 

fastställande av en tjänst som särskilt riskfylld räcker således inte enbart som grund för att 

undersökning skall vara tillåten utan saklighet och proportionalitet måste även bedömas.172 

 

6.4 Hälso- och drogtester i Finland 
 

Skyddet för den personliga integriteten och skyldigheten att underkasta sig drogtester är en 

fråga om avvägning mellan olika värden. Å ena sidan har arbetsgivaren intressen i effektivitet 

och säkerhet som gör att han vill undvika drogpåverkade arbetstagare på arbetsplatsen. Å 

andra sidan vill inte arbetstagaren att någon skall inkräkta på dennes personliga eller fysiska 

integritet.173 I Finland regleras hälso- och drogfrågor i Lag om integritetsskydd i arbetslivet. 

Tredje kapitlet innehåller bestämmelser om narkotikabruk. Syftet är att åstadkomma 

narkotikafria arbetsplatser samt förebygga de negativa följderna som kommer utav att 

människor i arbetslivet har detta beroende.174 För att eliminera risken att arbetsgivaren utför 

icke sanktionerade narkotikatester är lagen skriven så att arbetstagaren själv skall förse 

arbetsgivaren med ett intyg. På så sätt kan arbetstagaren själv bedöma och avgöra om han 

eller hon skall delge arbetsgivaren uppgifterna. Intyget skall vara utställt av för ändamålet 

utbildad personal och innehålla en redogörelse för om arbetstagaren använt något preparat 

som försämrar dennes arbets- eller funktionsförmåga. Undantag kan förekomma om 

preparatet har använts av medicinska skäl.  

 

Uppgifter som framkommer i dessa tester är att betrakta som känsliga och omfattas därför av 

11 § personuppgiftslagen. Endast för ändamålet utsedda personer får behandla uppgifterna 

och dessutom har dessa personer tystnadsplikt. Så snart en personuppgift av denna karaktär 

inte längre är aktuella skall de utplånas. Vid rekryteringsprocessen har enligt 7 § lagen om 

integritetsskydd i arbetslivet en arbetsgivare möjlighet att ta emot ett sådant intyg som nämnts 

ovan om arbetstagaren samtycker till detta. Dessutom måste arbetsuppgifterna vara av sådant 

slag att en narkotikapåverkad anställd medför risker för sin egen eller andras säkerhet. 

                                                 
171 Jakhelln & Aune, Arbeidsmiljøloven 2005 – en introduksjon, (2006) s. 74 ff.  
172 Borgerud et al, Norsk lovkommentar Arbeidsmiljøloven, (2006) s. 103. 
173 Bruun & von Koskull, Allmän arbetsrätt, (2006) s. 163 f. 
174 RP 162/2003 rd. S.34. 
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Avseende redan befintlig anställning gäller 8 § som ställer samma krav på arbetsuppgifternas 

beskaffenhet. Utöver detta har anställda genom denna paragraf ett än starkare skydd, eftersom 

det måste föreligga en grundad misstanke om att den anställde har varit narkotikapåverkad i 

tjänst eller är beroende av ett narkotiskt preparat.175 När en anställd testats är det denne som 

tar emot resultatet och vidarebefordrar det sedan till arbetsgivaren. Såvida ett narkotikatest är 

positivt skall det verifieras vid ett godkänt laboratorium.176 

6.5 Sammanfattning av hälso- och drogtester i Norden 
 

Sverige Danmark Norge Finland 

PUL samt 
Arbetsmiljölagen 
tillämpliga 

Hälsoupplysningslagen 
samt PUL tillämpliga 

Arbetsmiljölagen 
samt PUL 
tillämpliga 

Integritetslag samt 
PUL tillämpliga 

 
9 § PUL central. Vid 
samtycke är 
behandling alltid 
tillåten. Policy på 
företag underlättar 
kravet på god sed.  
13 § PUL tillämpas 
vid systematisering. 
Grundregel i denna 
är behandling ej 
tillåten. Undantag 
finns, exempelvis 
AGs arbetsrättsliga 
åligganden. 
Behandling får ej 
kränka den 
personliga 
integriteten.  
AML 4:5 innehåller 
tvång om testning 
för AT i 
högriskyrken. Enligt 
AD kan testning 
tillåtas enligt 
arbetsledningsrätten. 
 

 
Hälsoupplysningslagen 
förstärker skyddet i 
PUL. Grundregeln är 
att inga uppgifter får 
inhämtas. Om 
inhämtning trots allt är 
tillåten regleras själva 
behandlingen i PUL. 
Flera paragrafer i 
Hälsoupplysningslagen 
stärker skyddet för AT, 
exempelvis angående 
risk att utveckla 
sjukdomar. Även 
bestämmelser om 
högriskjobb. 

 
AG får ej be om fler 
uppgifter än vad 
som är nödvändigt 
för tjänsten i fråga. 
AG får ej inhämta 
uppgifter från tredje 
part. Hela PUL 
måste beaktas. 
Tester får ske när 
tjänst inverkar på 
”liv och hälsa”.  

 
AT ska förse AG 
med intyg då sådant 
krävs. Paragraf om 
känsliga uppgifter i 
PUL skall beaktas 
och sådana skall 
omedelbart förstöras 
då de blivit 
inaktuella. För att 
kunna kräva att 
arbetstagaren 
lämnar intyg från 
undersökningar 
måste grund om 
misstanke finnas.  

 

 

                                                 
175 RP 162/2003 rd, s. 41 ff.  
176 Lag om företagshälsovård 21.12.2001/1383, 19 §. 
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7 Analys och slutsatser 
 

 

7.1 Analys och slutsatser om positionering i Sverige 
 

För att göra det enkelt och lättförståeligt för arbetsgivare som vill använda sig av 

positioneringsteknik i sin verksamhet, har Datainspektionen utformat en checklista. Denna 

visar vilka krav som ställs via PUL. Framför allt är det de grundläggande kraven i 9 § som 

täcks in. Paragrafen är skriven väldigt allmänt, och det har lämnats en stor frihet för 

inspektionen som kontrollerande myndighet att rita upp den karta för vad som gäller. För att 

listan inte skall vara för lång har de mest centrala paragraferna av lagen valts ut och 

konkretiserats. Härigenom ser man tydligt vilka delar inspektionen ansett vara viktigast. 

Utifrån de beslut som inspektionen redovisat kan man tydligt se att den största och viktigaste 

punken utifrån checklistan är vilka ändamål behandlingen avser. För att tekniken skall vara 

tillåten måste avsikterna vara tydligt kopplade till företagets verksamhet samt att det klart och 

tydligt bestämts varför uppgifter om de anställda skall samlas in. Vi har sammantaget tagit del 

av åtta beslut eller tillsyner som Datainspektionen gjort. Utifrån dessa har vi undersökt hur 

checklistans innehåll appliceras i verkligheten. Enligt vår uppfattning finns en klar 

systematik, framför allt i vilka syften som tillåts. Inte i något fall anmärker inspektionen på 

syftena säkerhet, resursfördelning eller planering. Detta är dock föga förvånande, eftersom 

just dessa exempel nämns i checklistan som tillåtna. En annan orsak till att de syftena tillåts 

just här kan vara att alla de åtta företagen som undersöks har en fordonsbaserad verksamhet. 

Om gps-mottagarna satt på något annat ställe en just i ett fordon, finns det en möjlighet att 

svaret hade blivit annorlunda.  

 

När vi i lindan av vårt uppsatsarbete resonerade kring vilka tänkbara anledningar till att man 

vill positionsbestämma sin personal, som vi tyckte var skäliga, kom säkerhet och 

resursfördelning på tal. Enligt vår mening är dock planering ett vagt begrepp. Genom att 

använda det ordet ser vi en risk att ett företag kan få sin gps-användning tillåten av 

Datainspektionen även om den faktiska hanteringen inkluderar moment som, om de hade 

ansökts om enskilt, inte hade tillåtits. Vidare anser vi oss ha hittat en indikator som gör ett 

syfte otillåtet. Så fort kontrollen bygger på någon form av misstro eller misstanke från 

arbetsgivaren gentemot arbetstagaren, verkar kontrollen strida mot PUL.  
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Ett exempel på detta är att det inte varit tillåtet för arbetsgivaren i fallet Kidde eller Elektrolux 

att undersöka om arbetstagaren använder fordonet för privat bruk. Eftersom arbetsgivaren 

äger fordonet är det intressant att göra jämförelsen med att denne äger sin IT-utrustning. Då 

får arbetsgivaren helt besluta om vad den ska användas till, såvida detta informerats om i 

förväg. Ett tänkbart argument är att en bil är en så pass stor kostnad för arbetsgivaren att 

denne därför borde få kontrollera exakt vad den används till, och när. Men vi tror att 

Datainspektionen i intresseavvägningen i fråga lägger stor vikt vid att IT-utrustningen i de 

allra flesta fall är stationär på arbetsplatsen, medan ett fordon kan befinna sig var som helst. 

Det är logiskt med ett resonemang i vilket arbetstagaren känner sig mer kränkt av att 

kontrolleras utanför arbetsplatsen jämfört med på denna. Det är heller inte helt klart vad som 

är att räkna som arbete respektive fritid, särskilt inte om arbetstagaren disponerar bilen även 

privat. 

 

Ett annat exempel på ett misstroenderelaterat syfte är att kontrollera den anställdes arbetstid. I 

beslutet till Kidde samt Hald & Tesch anmärker Datainspektionen på att ett sådant syfte 

strider mot de grundläggande kraven i 9 § PUL. Inte heller genom en intresseavvägning 

godkänns syftet. Liksom kontroller för att inte fordon skall utnyttjas otillbörligt privat, som vi 

tog upp ovan, kan vi identifiera liknande fenomen när kontrollen är tillåten. Kontroll av 

arbetstid genom passerkort, stämpelklockor och liknande är vanligt förekommande. Vi tror att 

anledningen till att dessa är mer tillåtna, och alltså mindre integritetskränkande, även i det här 

fallet är att de i huvudsak kontrollerar arbetstagarens aktiviteter inom den fysiska 

arbetsplatsen. 

 

Inspektionen har även avfärdat syftet att skydda de anställda mot upptaxering. Visserligen 

skulle det kunna bli tillåtet om samtycke från arbetstagaren hade inhämtats. Men annars 

överväger skyddsintresset. Vid en första anblick kan det verka som att syftet i sin primära 

funktion skall skydda arbetstagaren. I 9 § PUL poängteras att användningsområdet måste vara 

väl grundat i bolagets verksamhet, och som vi ser det är dessa skattemässiga skäl inte det. För 

att djupare kunna analysera just denna regel krävs dock långt större kunskap än den vi 

besitter, avseende de bestämmelser som rör tjänstebilar och dess förmånsvärde. Men ett 

tydligt problem vi ser med syftet är att det kräver avsevärt långa lagringstider för 

positioneringshistoriken, eftersom skatterevisioner kan ske flera år i efterhand. Även om inte 

tillåtelse finns att använda uppgifter från gps-mottagare till andra syften än de som är 
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uttryckligen godkända, finns en risk att de missbrukas. Och ju längre tid historiken sparas, 

desto vidare blir möjligheterna till överskridande av befogenheter från arbetsgivarens sida.   

 

Slutligen anser inspektionen avseende positioneringsteknik för att arbetstagaren skall kunna 

lokalisera sig och därmed hitta bättre, att tekniken i sig självfallet är till stor hjälp, men man 

menar att signalen inte behöver skickas vidare till arbetsgivaren. För lokaliseringsändamålet 

är Datainspektionens uppfattning att det går precis lika bra med den gps-teknik som används i 

privata bilar. Vi menar att det är en relevant ståndpunkt, men att om arbetsgivaren istället 

kallat syftet för resursfördelning, hade det blivit tillåtet. I och med att begreppet 

resursfördelning är så pass stort och odefinierat tycker vi att det delvis tangerar lokalisering.   

 

Ett beslut som sticker ut från mängden och har föranlett en rad frågetecken från vår sida är 

Besam. Med hjälp av en intresseavvägning har inspektionen godkänt samtliga av bolaget 

åberopade syften. För det första tillåts tidrapportering, till skillnad mot Hald & Tesch. Här 

uttrycks det visserligen som en ersättning för körjournaler, men vi ser inte någon egentlig 

skillnad i syfte. Kidde har också fått avslag på sin förfrågan om att kontrollera arbetad tid. 

Eftersom beslutet angående Besam är bland de första kronologiskt vi undersökt, och kom 

redan år 2006, tror vi att man kan ha skärpt kraven på senare tid. Vidare tillåts 

prestationsmätning för beräkning av bonus. Inte i något av de andra fallen har detta syfte 

tagits upp till bedömning, men enligt vår uppfattning kan det ses som en utökad variant av 

kontroll av arbetad tid. Således torde förfarandet för bonusberäkning vara ännu mer 

kränkande jämfört med vanlig tidkontroll. Det enda inspektionen påpekar är att kontrollen 

inte får vara för närgången, samt att man inte får använda uppgifterna till andra bonussystem 

än de befintliga. 

 

Förutom att underkänna vissa syften uttalar sig Datainspektionen i alla åtta besluten om 

synpunkter som företagen måste beakta. Det vanligaste av dessa rör information. I alla fallen 

måste de anställda informeras om positioneringen eller, i de fall där information är befintlig, 

måste den bli tydligare eller mer omfattande. Det åligger arbetsgivaren att se till att 

informationen når fram till alla berörda. Beslutet till Göteborgs stad konkretiserar detta, då 

fackförbund och överordnade fått information, men detta inte ansågs räcka. 

Rekommendationerna som återfinns i checklistan är detaljerade och nämner bl a att 

identiteten på den personuppgiftsansvarige måste framgå, lagringstid av uppgifterna och vilka 

som kommer ta del av informationen. Man påpekar även att det är viktigt för den 
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positionerade individen att kunna få veta vilka uppgifter som är registrerade och hur 

eventuella felaktigheter kan rättas. Vår slutsats är, framförallt på grund av att alla fall vi 

studerat har fått klagomål på sin informationsgrad, att om fullgod information inte ges från 

arbetsgivaren, finns ingen möjlighet att få sin positionering godkänd.  

 

Vart och ett av de olika syftena en arbetsgivare kan ha för att lagra positioneringsuppgifter 

medger olika lång tid för tillåten lagring. Med stöd av 9 § punkt i) har Datainspektionen tagit 

in även detta i checklistan. Detta är också en faktor flera av de företag vi studerat måste 

beakta. Då några exakta lagringstider inte nämns i besluten är det svårt att rangordna de olika 

syftenas tidsramar. Klart är i alla fall att för särskilda syften kan lagring under flera års tid 

vara tillåten medan man i andra fall endast får använda sig av informationen i realtid. En 

arbetsgivare som har ett flertal olika syften med sin positionering kan hamna i ett läge där 

olika uppgifter får lagras olika länge. På så sätt kan förfarandet att radera uppgifter bli 

tämligen omständligt, men vi har inte lyckats identifiera någon förändring av reglerna som 

skulle kunna underlätta för arbetsgivaren. 

 

Det ställs höga krav på att uppgifter som väl samlats in inte blir tillgängliga för vem som helst 

på bolaget. Endast de som i sina arbetsuppgifter direkt behöver positioneringsinformationen 

får tillträde till dessa. För att det ska finnas möjlighet att i efterhand granska på vilket sätt 

uppgifterna bearbetats, skall en historik finnas. Hur denna skall kunna användas uttrycks inte 

helt klart, men som vi ser det är det i första hand en hjälp för arbetsgivaren att upptäcka 

eventuell obehörig användning. Men även Datainspektionen skulle vid en eventuell kontroll 

kunna ha stor användning av behandlingshistoriken. I merparten av de fall vi undersökt har 

nivån på IT-säkerhet inte tillfredsställt inspektionen. I ett fall ville man exempelvis kunna 

stickprovskontrollera vilka som hade användarbehörighet att komma åt uppgifterna. I de fall 

en extern aktör ombesörjer hela eller delar av positioneringsuppgifterna, skall det enligt 30 § 

PUL upprättas ett avtal mellan personuppgiftsbiträdet och arbetsgivaren. Detta är ytterligare 

en faktor som stärker IT-säkerheten.  

  

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att följande förutsättningar vara uppfyllda för att 

en svensk arbetsgivare ska ha tillåtelse att använda sig av gps för positionsbestämning i sin 

verksamhet: 

• Reglerna i Personuppgiftslagen följs. 



59 
 

• Syftet med positioneringen måste vara välgrundat i företagets verksamhet. Ju större 

inslag av misstro mot personalen som syftet innefattar, desto större är risken att syftet 

underkänns. 

• De anställda som positioneras måste vara tydligt informerade om detta, och det åligger 

arbetsgivaren att se till att informationen når alla berörda. 

• Inga uppgifter från positioneringen får lagras längre än vad det i sakfallet tillämpade 

syftet medger. 

• Endast de personer som i sitt dagliga arbete behöver positioneringsuppgifter, skall ha 

tillgång till dessa. En lättillgänglig användarhistorik måste även finnas. 

 

Vår personliga åsikt är att Datainspektionen har lyckats med checklistan, som leder till att 

rättsläget blir relativt lättnavigerat för företagare och lekmän även om inte en direkt reglering 

finns i lagboken. Något vi funderat på är vilken inverkan 5 a § PUL skulle kunna ha på gps-

övervakning. Paragrafen är redan nu tillämplig, men inte i något fall har materialet ansetts 

ostrukturerat. Men om inte något material sparas, utan bara används i realtid, torde 5 a § 

kunna aktualiseras. Rent hypotetiskt skulle då en arbetsgivare kunna positionsövervaka sina 

anställda utan att informera. I dagsläget har vi svårt att se något användningsområde för 

realtidsövervakning utan information, i synnerhet eftersom andra stycket i 5 a § förbjuder 

hantering som kränker den registrerades personliga integritet. Men med tanke på hur snabbt 

ny teknik utvecklas är det inte omöjligt att 5 a § i framtiden kan användas som en sorts lucka i 

lagen. Just den tekniska utvecklingen tror vi kommer ställa stora krav på flexibilitet på 

lagstiftningen i framtiden. Framför allt tror vi inte att navigerings- och positioneringsverktyg 

kommer vara så knutna till just fordon. Redan nu börjar gps alltmer integreras i exempelvis 

mobiltelefoner och handdatorer. Mer specifik reglering för dessa och andra nyare hjälpmedel 

kan komma att behövas. 

 

7.2 Analys och slutsatser om E-post 
 

Den lagstiftning som finns avseende e-posttrafik på arbetsplatsen är till stora delar likvärdig i 

de nordiska länderna. Via dataskyddsdirektivet har alla länder personuppgiftslagar som är 

tillämpliga, och centrala för regleringen. Finland har dessutom genom att införa bestämmelser 

i Integritetsskyddslagen, valt att utöka skyddet för arbetstagarna. Även vissa andra nationella 

bestämmelser spelar in. En tydlig skiljelinje går emellan privat- och arbetsrelaterad e-post. I 
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Finland har integritetslagen ritat om regelkartan för privat e-post avsevärt. Under inga 

omständigheter får sådan läsas av finska arbetsgivare, utan uttryckligt samtycke från 

arbetstagaren. Inga paragrafer i integritetslagen varken tillåter eller ens nämner privat e-post. 

E contrario är det inte tillåtet med behandling av sådan. De övriga nordiska länderna tillämpar 

endast PUL och är därigenom mindre restriktiva. Vi har där identifierat små nyansskillnader 

länderna sinsemellan. Norge tycks ha det starkaste skyddet för en anställde, då arbetsgivaren 

endast får kontrollera huruvida privat e-postkorrespondens förekommit, om denna är helt 

förbjuden i policydokument. Explicit i förarbetena nämns också att arbetsgivaren aldrig får 

öppna privat e-post, inte ens om den är uppenbart illojal. I Danmark skall arbetsgivaren 

tillsammans med fackförbund utarbeta riktlinjer för hur privat e-post skall regleras. 

Arbetsgivaren kan kontrollera sina anställda proportionellt till hur sanktionerande riktlinjerna 

är. Även i Sverige är det tänkt att policys ska reglera i vilken utsträckning arbetstagarna får 

skicka personliga e-brev, men här får arbetsgivaren ensidigt utveckla denna. Även om inte 

arbetstagarorganisationer behöver blandas in, är detta att föredra då policyn får mer tyngd. 

Ingen del av PUL tar upp hur policys skall utarbetas utan stödet för detta finns i 

arbetsledningsrätten. Denna kan dock inte åberopas för att få göra kontroller av de anställda, 

utan detta får endast göras i den utsträckning det är nödvändigt, vilket bedöms från fall till fall 

enligt 10 § f) i PUL. Den markanta skillnaden mellan Norge, Danmark och Sverige är 

kontrollfrågan. Norge saknar den proportionalitet som Danmark och Sverige har. Det är 

endast när privat hantering är helt och hållet förbjuden som arbetsgivaren får kontrollera, och 

intresseavvägningar är alltså inte möjliga. Norge har även ett uttryckt och absolut krav på att 

ingen privat e-post alls får öppnas av arbetsgivaren, oavsett ändamål. Den enda egentliga 

skillnaden vi har observerat mellan Sverige och Danmark är att Sverige saknar krav på att 

fackföreningar skall medverka i policyarbetet.  

 

När vi ser över regleringarna i de nordiska länderna avseende privat e-post ur ett 

helhetsperspektiv står det klart att Finland, tack vare sin Integritetslag, har ett långt mycket 

starkare skydd än de övriga, eftersom det är fulltäckande och inga omständigheter behöver 

beaktas. Enligt vårt synsätt kommer sedan Norge, Danmark och Sverige i fallande skala. Men 

i och med att en stor del av reglerna i dessa tre länder bygger på intresseavvägningar, ser vi att 

möjligheter finns att svenska regler, i ett hypotetiskt fall, skulle kunna medföra en mer 

arbetstagarvänlig bedömning än i Danmark eller Norge. En reflektion vi gjort är att det inte i 

något lands förarbeten finns någon uttrycklig definition av privat e-post på arbetsplatsen. Vi 

har identifierat åtminstone två olika företeelser som kan falla inom begreppet. För det första 
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är det mycket vanligt att en arbetstagare tilldelas en e-postadress i arbetsgivarens namn, ofta 

efter formen förnamn.efternamn@arbetsgivaren.landsdomän. Denna adress är alltid 

tillgänglig ifrån den fysiska arbetsplatsen. Men den kan även vara tillgänglig ifrån andra 

ställen, via webbaserade lösningar. I det fall en anställd skickar meddelanden från denna 

adress, som inte har med arbetsuppgifter att göra, är det helt klart så att förfarandet faller in 

under privat e-post på arbetsplatsen. För det andra är det på arbetsplatsen möjligt att öppna 

andra internetbaserade e-postprogram, och då kunna skicka privata meddelanden. Skillnaden 

är här att inte meddelandet direkt är hänförbart till arbetsgivaren. Som vi ser det torde också 

ett sådant handlande kunna kategoriseras som privat e-post på arbetsplatsen. Huruvida 

reglerna gäller för båda fenomenen är oklart. Visserligen löper inte arbetsgivaren någon risk 

att dennes namn riskerar att associeras till innehållet i meddelandena. Men likväl bör det vara 

i arbetsgivarens intresse att arbetstid inte ägnas åt privata e-postmeddelanden, då detta 

avsevärt kan sänka effektiviteten hos arbetstagaren. Vi anser att ett förtydligande vore att 

föredra, i synnerhet eftersom det i framtiden sannolikt blir ännu svårare att bestämma vad som 

kan anses vara på arbetsplatsen. Redan idag administrerar många sin e-post direkt i 

mobiltelefonen, och vi tror att utvecklingen kommer gå ännu mer bort ifrån stationärt 

kontorsarbete. 

 

När det gäller verksamhetsrelaterad e-post har de nordiska länderna likvärdiga regler. 

Utgångspunkten är att arbetsgivaren har rätt att ta del av verksamhetsrelaterat material. 

Däremot skiljer sig bestämmelserna för hur en bestämning huruvida posten är privat eller ej 

skall gå till. I Finland är dessa mest detaljerade genom 18-20 §§ i Integritetslagen. I och med 

införandet av Lex Nokia får arbetsgivare i Finland övervaka vilka adresser de anställda sänder 

e-post till om man misstänker läckage. Frågan är hur inskränkande lagändringen egentligen 

är. Det ter sig omständligt att tillsätta en samarbetsnämnd och såvida inte företaget får 

befogenhet att kontrollera eventuella läckor retroaktivt, blir Lex Nokia ineffektiv. Dessutom 

får inte själva innehållet kontrolleras utan bara mottagarnas ip-nummer. Det finns också all 

anledning att fråga sig om en anställd som vill skada företaget skulle använda sig av e-post 

som kommunikationsmedel över huvud taget. Idag finns många lättillgängliga och billiga sätt 

att överföra information, exempelvis via bärbara enheter som datorer eller usb-minnen. Såvida 

den företagsspecifika informationen endast finns på en central server, och inte går att kopiera 

därifrån går det ändå att relativt enkelt skicka detta helt krypterat med ftp-teknik.   
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Sverige är det enda nordiska land som aktivt gått mot en mer missbruksinriktad modell i och 

med 5 a § PUL. I doktrin anses inte normal hantering av e-post vara ett strukturerat 

handlande, och således skulle PUL till största delen inte vara tillämplig. Vi ställer oss dock 

frågan om inte stora företags e-postservrar är att betrakta som systematiserade, eller till och 

med att jämställa med en databas. I sådana fall skulle 5 a § sättas ur spel. Även om en sökning 

inte är lika lätt att genomföra som i en vanlig databas, går det ofta att som IT-administratör få 

tillgång till all information på servern. Såsom vi har tolkat begreppet normal hantering av e-

post i doktrinen, menas att en enkel personuppgift nämns i ett enskilt meddelande. När ett 

företag lagrar samtliga anställdas inkorgar på en server, är det enligt vår mening skäligt att se 

detta som en systematisering. 5 a § har endast funnits sedan år 2007 och vi har inte funnit 

någon praxis rörande hur paragrafen inverkar på e-post som fenomen. Men vi tror att privat e-

post i de allra flesta fall inte kan behandlas fritt. Detta eftersom 5 a § 2 st stadgar att om den 

registrerades personliga integritet kränks, gäller ej paragrafen.    

 

Slutligen har vi genom arbetet med e-post identifierat en svårighet lagstiftaren står inför. Å 

enda sidan är det förtjänstfullt att ha så tydliga och detaljerade regler som möjligt, för att 

undvika oklarheter. Å andra sidan riskerar man att måla in sig i hörn om exempelvis e-post 

explicit nämns i lagtext, eftersom det sannolikt fortlöpande kommer komma ny teknik med 

andra namn. En alltför specificerad lagstiftning uppvisar en svag elasticitet och har därmed 

svårt att fånga upp nya tekniker. 

 

7.3 Analys och slutsatser om Loggning 
 

Personuppgiftslagarna är utgångspunkt i samtliga nordiska länder avseende loggning av 

internettrafik. Rättsläget är dock inte identiskt, även om lydelserna inte skiljer sig åt 

nämnvärt. Snarare beror det på olika tolkningar av innehållet. Norge har den snävaste 

tolkningen, som i stora drag betyder att såvida samtycke inte har inhämtats, måste syftet vara 

säkerhetsrelaterat för att loggningen skall godkännas. I Sverige och Danmark får huvudregeln 

anses vara intresseavvägning. Praxis är i alla länderna bristfällig, då domstolar mestadels tagit 

upp fall som rör e-post snarare än loggning. Eller som i Norge godkänna en uppsägning vid 

missbruk av internet, utan att i fallet uttala sig om loggningsförfarandet specifikt. 

Datainspektionen i Sverige har uttalat sig om att man förespråkar att arbetsgivare skall agera 

förebyggande och installera program som nekar användaren åtkomst till speciella sidor, 
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istället för att i efterhand kontrollera vilka sidor arbetstagaren besökt. Man vill heller inte att 

arbetsgivare kontrollerar sina anställda i förebyggande syfte. Den danska Datainspektionen 

har i två fall godkänt loggning med hjälp av intresseavvägningar, främst med tanke på att 

arbetstagarna varit välinformerade. Även i Sverige poängteras att de berörda skall informeras. 

Jämförelsen försvåras avsevärt av att fenomenet loggning över huvud taget inte tas upp i 

Finland, varken i doktrin eller i rättsregler. Således får bedömningen grunda sig i de allmänna 

bestämmelserna i Personuppgiftslagen. Det ter sig något märkligt att man inte tar upp 

begreppet alls i den nya Integritetslagen, framför allt eftersom e-post regleras mycket 

ingående. 

 

Vår uppfattning är att de främsta skälen att en arbetsgivare vill logga sin personalstyrkas 

internetbesök är att kunna ingripa om vissa anställda spenderar för stor del av sin arbetstid till 

att surfa på Internet och därigenom blir ineffektiva, samt att stävja besök på oetiska sidor. 

Visst har loggningen även önskvärda funktioner ur säkerhetsaspekter, men vi tror i mångt och 

mycket säkerheten är ett svepskäl. Ur ett effektivitetsperspektiv är det uppenbart att det bästa 

vore att ingen anställd ägnade någon tid alls åt icke arbetsrelaterad verksamhet. Men då 

många kontinuerligt använder information från Internet i sitt arbete, blir det svårt att avgöra 

huruvida ett visst sidbesök är av privat karaktär eller ej. Man riskerar också att de anställda 

känner sig låsta. Vi tycker att man kan likna surfningen vid telefonsamtal, och det är omöjligt 

att på förhand kunna veta vilka nummer som kommer vara föremål för arbetsrelaterade 

samtal. Nyligen uppdagades det i svensk dagspress att anställda vid Luftfartsverket i Sverige 

ägnat upp till 75% av sin arbetstid till att surfa på erotiska webbsidor. Detta trots att de skrivit 

på särskilda avtal om att privat surfning i allmänhet inte var tillåtet och att besök på oetiska 

sidor var strängt förbjudet. Händelsen är ett bevis för att otillbörlig verksamhet på 

internetsidor förekommer, och vår åsikt är att kontroller kan begränsa den typen av aktivitet. 

Det är helt obestridligt att denna surfning inte har haft något som helst samband med någon 

arbetsuppgift. Dessutom har en stor del av nordiska invånare tillgång till Internet även i 

hemmet. 

 

7.4 Analys och slutsatser om hälso- och drogtester 
 

I alla de nordiska länderna påverkar respektive lands personuppgiftslagar i vilken omfattning 

hälso- och drogtester får ske. Men alla länderna har också ytterligare kompletterande 
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regleringar. Den enda extra regeln som blir tillämpliga i Sverige är Arbetsmiljölagen. Genom 

denna kan arbetstagare tvingas att genomgå tester, om arbetsmiljöverket kan visa att 

arbetsuppgifterna medför en klar risk att arbetstagaren, eller andra, löper stor risk att skada sig 

vid drogpåverkan eller bristande hälsa. En motsvarande bestämmelse finns i den danska 

hälsoupplysningslagen i 5 §. Dock uppsätts här ett krav att överenskommelse i kollektivavtal 

måste finnas. Paragrafen skiljer sig också på det sätt att det i lagtexten nämns att 

säkerhetskraven skall komma från kunder. Således är det ovisst hur utfallet skulle bli om 

dessa krav istället uppställdes av en utomstående tredje man. Norges jämförliga bestämmelser 

finns i 9:4 Arbetsmiljölagen och här formuleras skyddsintresset som något som inverkar ”på 

liv och hälsa”. Eftersom det begreppet tolkas extensivt räknas här även tredjeman in, varför 

regleringen mer liknar den svenska. Norge har dock gått ett steg längre i skyddet, då inte det 

faktum att yrket i sig är riskfyllt räcker för att tvinga en arbetstagare att drogtesta sig. De 

generella villkoren i norska arbetsmiljölagen måste fortfarande beaktas, exempelvis 

proportionalitet. I den finländska integritetslagen görs skillnad på arbetssökande och 

arbetstagare. När arbetsuppgifterna medför risk får arbetsgivaren ta emot ett intyg om en 

arbetssökandes hälsa, såvida denne samtycker till behandlingen. För befintligt anställda 

tillkommer även ett krav på att grundad misstanke om narkotikabruk skall finnas och skyddet 

är således än starkare.  

 

När det gäller hälso- och drogtester i riskfyllda yrken gör vi sammanfattningsvis 

bedömningen att Finland har ett något starkare skydd än de andra länderna. Detta eftersom 

grund om misstanke måste finnas. Men skillnaderna länderna emellan är ändå att anses som 

relativt små. Utvecklingen de senaste åren har varit att skyddet för den personliga integriteten 

stärks. Vi tror att även i den närmaste framtiden kommer arbetstagarens position stärkas. Men 

i fråga om riskyrken specifikt, anser vi inte att det finns något utrymme för regelmässiga 

förändringar. Ideologiskt tycker vi att en enskild människas subjektiva känsla av att bli kränkt 

aldrig kan mäta sig med en eventuell personskada eller i värsta fall dödsfall. Vi tror att många 

människor i likhet med oss skulle sätta säkerheten i första hand. Även om lagstiftaren inte tar 

någon större hänsyn till allmänhetens åsikter i sitt arbete, tror vi att bedömningen även här blir 

densamma. En fråga vi diskuterat mycket under arbetets gång är var gränsen skall dras för 

huruvida ett arbete medför risk eller inte. Tvivellöst är att piloter, fartygskaptener och 

busschaufförer har ett direkt ansvar för ett stort antal människors säkerhet. I synnerhet är det 

tredje man som riskerar drabbas av eventuella drogorsakade misstag. På nivån under kan vi 

identifiera yrken såsom ställningsbyggare och gruvarbetare, där i första hand arbetstagaren 
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själv samt kollegor finns i riskzonen. Samtliga av de ovan nämnda yrkena anser vi tydligt 

medför ett skyddsintresse från arbetsgivarens sida som är starkare än den anställdas 

integritetsintresse. På motstående sida placerar vi yrken som butiksbiträden och revisorer, 

som knappast genom droganvändning kan åsamka någon större fysisk skada för varken sig 

själva eller någon annan. Häremellan finns en gråzon. Kan exempelvis ägaren av ett företag 

som sysslar med trädfällning kräva med hjälp av en intresseavvägning att dennes personal 

skall drogtestas? Vår personliga åsikt är att varje tillbud som hade kunnat hindras genom ett 

test, men testning inte var tillåten, är ett misslyckande för arbetsrätten i allmänhet och 

arbetsmiljön i synnerhet. Självfallet tycker vi att integriteten skall tas på största allvar, men 

inte på bekostnad av säkerheten. 

 

När det gäller på vilket sätt arbetsgivaren har rätt att inhämta hälsouppgifter har vi urskiljt att 

reglernas struktur till viss del är olika i de nordiska länderna. I Finland är lagen skriven på ett 

sådant sätt att arbetstagaren själv förser arbetsgivaren med upplysningar. Man har valt detta 

upplägg för att arbetstagaren själv ska veta vilka uppgifter arbetsgivaren har tillgång till. 

Lagen blir tydlig och uttrycker även explicit att inga uppgifter får inhämtas från tredje man. 

Norges regler är i praktiken väldigt lika Finlands, men man formulerar det istället som att inga 

andra åtgärder får vidtas för att inhämta uppgifter. Varken Sverige eller Danmark har några 

uttryckta bestämmelser avseende själva förfarandet vid inhämtningen. Däremot krävs något 

mer vad gäller de faktorer som skall vara uppfyllda för att ett inhämtande ska kunna ske. Vi 

har försökt väga samman dessa två faktorer och resultatet är att skydden i de fyra länderna 

enligt vår uppfattning är förhållandevis likvärdigt. 

 

Begreppet samtycke figurerar i alla fyra länders regelverk, men med olika innebörd. Sveriges 

personuppgiftslag medger att om samtycke från arbetstagaren finns, får behandling av 

uppgifter om hälso- och drogtester alltid ske. I danska hälsoupplysningslagens 9 § 4 st 

stipuleras att skriftligt samtycke måste finnas för att testning ska få äga rum. Således används 

samtycke i motsatta funktioner, i Sverige som en form för att tillåta behandling, i Danmark 

som ett krav. Jämfört med Sverige har Norge starkare skydd för den anställde. Även om 

denna har givit sitt samtycke, får endast de hälsouppgifter som är nödvändiga för tjänsten i 

fråga behandlas. Finland har en, vad vi tycker, något ologisk konstruktion där det krävs 

samtycke för att behandla hälsouppgifter för en arbetssökande, men inte befintligt anställda. 

Klart är att flera av de nordiska lagstiftarna anser att arbetssökande är i behov av starkare 

skydd, än de som redan har en anställning. Vi kan i viss mån hålla med om detta, särkilt i det 
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fall den arbetssökande även är arbetslös. Att få ett jobb snabbt kan vara helt nödvändigt för 

privatekonomin, och då kan den arbetssökande tendera att göra avkall på sina principer. Men 

vi kan erinra oss ett flertal situationer där även anställd kan hamna i ett motsvarande 

underläge. Det kan räcka med att arbetstagaren är illa omtyckt på sin avdelning, eller 

återkommit från en längre sjukskrivning, för att denne ska känna sig tvungen att vara 

arbetsgivaren till lags. Då hamnar arbetstagaren i samma slags tvångssituation som i 

doktrinen i första hand tillskrivs arbetssökande. Med ovanstående i beaktande är vår åsikt att 

det är bra att arbetssökande skyddas, men lagstiftning specifikt riktad mot denna grupp på 

arbetsmarknaden riskerar att medför att utsatta anställda hamnar på mellanhand i regleringen. 

 

Liksom gällande de andra fenomenen vi analyserat ovan sticker den svenska 5 a § i PUL ut. 

Vi ställer oss frågan om den verkligen kommer tillämpas på hälso- och droguppgifter. Å ena 

sidan ser vi stora möjligheter att arbetsgivare inte systematiserar uppgifterna i fråga. När en 

situation uppkommer som enligt arbetsgivaren fordrar kännedom om hälsotillstånd, tror vi att 

man ofta löser denna utan att sedan registerföra uppgiften. Sådan enkel behandling skulle göra 

att behandlingen faller inom 5 a § och på så vis deaktivera PUL. Å andra sidan räknas alla 

hälsoupplysningar enligt svenska PUL som känsliga uppgifter. Detta medför inte automatiskt 

att 5 a § 2 st. skall praktiseras, men om uppgiften utan tvivel är känslig torde det markant öka 

risken att en behandling kränker den anställdes personliga integritet. Med ovanstående 

resonemang i beaktande kan 5 a § tyckas verkningslös, men man skall ha i åtanke att 

paragrafens ändamål är att förenkla behandling av harmlösa personuppgifter.  

 

Under arbetet med framställningen om hälso- och drogtester i arbetslivet har vi flera gånger 

kommit på oss själva med att se problemet ur arbetsgivarens synvinkel. Denne har ju ett 

långtgående rehabiliteringsansvar, vilket kan medföra stora kostnader för företaget. Vi tycker 

att det i viss mån blir oskäligt att arbetsgivaren ska behöva betala för ett problem som denne 

inte hade möjlighet att få kännedom om vid tillsättandet av tjänsten. Ett tänkbart scenario när 

en arbetsgivare inte får utföra drogtester vid anställning, är att denne istället bedriver 

extensiva utforskningar om aspirantens förflutna. Om någon person tidigare varit dömd, är det 

givet att arbetsgivaren drar öronen åt sig och väljer någon annan, även om brottet skedde lång 

tid tillbaka. Paradoxalt nog kan alltså ett förbud mot drogtester i anställningsförfarandet göra 

det svårare för före detta missbrukare att ta sig in på arbetsmarknaden. Detta är enligt vår 

mening ett bevis för att lagen, i sin nuvarande funktion, kan motverka sitt eget syfte. 



67 
 

8 Källförteckning 
 

 

Offentligt tryck 
 
Kommittédirektiv 

 

Sverige 

Dir 2006:55 Personlig integritet i arbetslivet. 

Dir 2007:106 Tilläggsdirektiv till Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet. 

Dir 2008:85 Tilläggsdirektiv till Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet. 

Dir 2008:152 Tilläggsdirektiv till Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet. 

 

Betänkanden 

 

Sverige 

SOU 2002:18 Personlig integritet i arbetslivet. 

SOU 2007:22 Skyddet för den personliga integriteten - kartläggning och analys. 

SOU 2009:44 Integritetsskydd i arbetslivet. 

 

Norge 

NOU 2001:4 Helseopplysninger i arbeidslivet. 

NOU 2004:5 Arbeidslivslovutvalget. 

 

Propositioner 

 

Sverige 

Prop 1997/87:44 Personuppgiftslag. 

Prop 2005/06:173 Översyn av Personuppgiftslagen. 

 

Norge 

L 147 Folketinget 1999-2000 Forslag til lov om behandling af personoplysninger. 

 



68 
 

Finland 

RP 96/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till personuppgiftslag och 

till vissa lagar som har samband med den. 

RP 211/2000 rd Regeringens proposition om godkännande av partiellt återtagande av 

reservationen avseende artikel 6.1 i konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna. 

RP 162/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om 

integritetsskydd i arbetslivet samt till ändring av vissa lagar som har samband med den. 

RP 48/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 

lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation och vissa lagar som har samband med 

den.  

 

 

Litteratur 

 

Andersson, Christoffer (2001). GPRS and 3G wireless applications. Wiley, New York. 

 

Aune, Helge och Jakhelln, Henning (2000). Arbeidsgiverens kontrolladgang – 

arbeidstakerens integritet. Ur Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet. 

Arbetslivsinstitutet och författarna, Stockholm. 

 

Blume, Peter och Kristiansen, Jens (2002). Databeskyttelse på arbejdsmarkedet. Jurist og 

Økonomforbundets forlag, Köpenhamn.  

 

Borgerud, Ingeborg Moen, Dalheim, Tron och Ytre-Arna, Rune (2006). Norsk Lovkommentar 

– Arbeidsmiljøloven. Gyldendal akademisk, Oslo. 

 

Bruun, Niklas och von Koskull, Anders (2006). Allmän arbetsrätt. 3:e uppl. Schildts Förlags 

AB, Helsingfors. 

 

Denk, Thomas (2002). Komparativ metod. Studentlitteratur, Lund. 

 

Eriksson, Merja och Hedlund, Gunilla (2005). Satellitpositionering med GPS och 

GPS/GLONASS. Lantmäteriet, Gävle.  



69 
 

 
Gräs Lind, Martin (2006). Medarbejderes integritetsbeskyttelse i dansk ret. Jurist- og 

Økonomforbundet, Köpenhamn.  

 

Gullberg, Hans och Rundqvist, Karl-Ingvar (2008). Arbetsmiljölagen, 14:e uppl. Norstedts 

juridik, Stockholm. 

 

Jakhelln, Henning och Aune, Helga (2006). Arbeidsmiljøloven 2005 – en introduksjon. Damm 

& Søn AS, Oslo. 

 

Kortfits Nielsen, Kristian och Waaben, Henrik (2001). Lov om behandling af 

personoplysninger. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Köpenhamn. 

 

Kristiansen, Jens (2000). Arbejdsgiverens kontrol med ansatte – Danmark. Ur 

Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet. Arbetslivsinstitutet och författarna, 

Stockholm. 

 

Källström, Kent (2000). Arbetsgivarens kontroll – arbetstagarens integritet – Sverige. Ur 

Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet. Arbetslivsinstitutet och författarna, 

Stockholm. 

 

Lehrberg, Bert (2006). Praktisk juridisk metod. 5:e uppl. Institutet för bank- och affärsjuridik, 

Uppsala. 

 

Malmberg, Jonas (2000). Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet. Arbetslivsinstitutet 

och författarna, Stockholm. 

 

Petersson, Roger och Reinholdsson, Klas (2007). Personuppgiftslagen i praktiken. 4:e uppl. 

Författarna och Norstedts Juridik, Stockholm.  

 

Preisler, Merete (1999). Helbredsoplysningsloven. Jurist- og Økonomforbundet, Köpenhamn. 

 

Rönnmar, Mia (2004). Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet. Författaren och Juristförlaget 

i Lund, Lund. 



70 
 

 

Saarenpää, Ahti (2001). Finland. Ur Nordic Data Protection Law. DJØF Publishing, 

Köpenhamn. 

 

Schmidt, Folke (1994). Löntagarrätt. 3:e uppl. Norstedts Juridik, Stockholm. 

 

Westregård, Annamaria (2002). Integritetsfrågor i arbetslivet. Författaren och Juristförlaget, 

Lund. 

 

Westregård, Annamaria (2005). Drogtester på den offentliga sektorn. Ur Liber Amicorum 

Reihnhold Fahlbeck, Författarna och Juristförlaget, Lund. 

 

Wiese Schartum, Dag (2001) Norway. Ur Nordic Data Protection Law, DJØF Publishing, 

Köpenhamn. 

 

Öman, Sören (2001). Arbetsgivarens behandling av personuppgifter. Ur Festskrift till Hans 

Stark. Författarna. 

 

Öman, Sören (2005). Privat e-post på arbetet. Ur Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck. 

Juristförlaget i Lund, Lund.  

 

Öman, Sören och Lindblom, Hans-Olof (2007). Personuppgiftslagen – En kommentar. 3:e 

uppl. Norstedts Juridik, Stockholm. 

 

Lagtext 

 

Sverige  

Arbetsmiljölag (1977:1160). 

Personuppgiftslag (1998:204).  

 

Norge 

Lov om styrking av menneskerettigheternes stillning i norsk rett, 1999-05-21:30. 

Lov om behandling av personopplysninger 2000-04-14-31.  



71 
 

FOR 2000-12-15 nr 1265. Forskrift om behandling av personopplysninger. 

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 2005-06-17-62. 

 

Danmark  

Lov nr 286 af 26 April 1996 om brug af helbredsoplysninger på arbejdsmarkedet.  

Lov nr 429 af 31 Maj 2000 om behandling af personoplysninger.  

  

Finland 

Personuppgiftslag 22.4.1999/523. 

Lag om företagshälsovård 21.12.2001/1383.  

Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation 16.6.2004/516. 

Lag om integritetsskydd i arbetslivet 13.8.2004/759. 

 

Rättspraxis 

 

Sverige 

AD 1991:45. 

AD 1998:97. 

AD 1999:49. 

AD 2001:3. 

 

Norge 

Rt. 2002, s. 1500. 

Rt 2001, s. 1589. 

 

Material från Datainspektionerna 

 

Skrifter,Sverige 

Datainspektionen, Behandling av personuppgifter hos rekryteringsföretag, Datainspektionens 

rapport 2002:3. 

 

Datainspektionen, Behandling av personuppgifter för kontroll av anställda, 

Datainspektionens rapport 2003:3. 



72 
 

 

Datainspektionen, Kontroll av de anställdas Internet- och e-post användning mm. 

Datainspektionens rapport 2005:3. 

 

Datainspektionen, Checklista: Positioneringsteknik, 2006. 

 

Datainspektionen (2007). Samtycke enligt personuppgiftslagen, Datainspektionen informerar 

11. Reviderad 1 okt 2007, Stockholm 

 

Datainspektionen (2008). Hur länge får personuppgifter bevaras?, Datainspektionen 

informerar 10, Stockholm. 

 

Uttalanden och beslut, Sverige 

Falck Security AB, Diarienummer 278-2006. 

Besam Svensk Försäljning AB, Diarienummer 315-2006. 

Kidde Sweden AB, Diarienummer 806-2007. 

Elektrolux Laundry Systems Sweden AB, Diarienummer 614-2008. 

Cija Tank AB, Diarienummer 615-2008. 

Svensk Storköks Service AB, Diarienummer 651-2008. 

Hald & Tesch Brand AB, Diarienummer 1152-2008. 

Göteborgs stad, Park-  och naturnämnden, Diarienummer 1612-2008. 

 

Danmark 

 

Datatilsynet, Vedrørende Tryg-Balticas logning og kontrol af medarbejdernes brug af 

internettet. Journalnumer 2000-631-0001.  

http://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/arkiv-over-afgoerelser/artikel/vedroerende-tryg-

balticas-logning-og-kontrol-af-medarbejdernes-brug-af-internettet/  

Besökt 090302. 

 

Datatilsynet, Vedrørende registrering af medarbejderes brug af internettet. Journalnumer 

2000-632-0001. 

http://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/arkiv-over-afgoerelser/artikel/vedroerende-

registrering-af-medarbejderes-brug-af-internettet/ 



73 
 

Besökt 090302. 

 

Datatillsynet, Kontrol af medarbejderes browser og e-post 

http://www.datatilsynet.dk/erhverv/kontrol-af-medarbejdere/kontrol-af-brug-af-internettet/ 

Besökt 090218 

 

Övriga källor 

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1996 om skydd för 

enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 

sådana uppgifter. 

 

Eurofound, European Court of Human Rights rules on drug testing: 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2004/08/feature/se0408103f.htm 

Besökt 090222. 

 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna.  

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1009F7DB-87E3-4056-8E17-

8A8A41768BA7/0/SwedishSuédois.pdf  

Besökt 090223. 

 

Europeiska unionens verksamhetsområden, Stadgan om de grundläggande rättigheterna 

http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/l33501.htm 

samt 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0001:0016:SV:PDF 

Besökta 090222 

 

Karolinska Universitetslaboratoriet, Drogtester för arbetslivet. 

http://www.karolinska.se/sv/Karolinska-Universitetslaboratoriet/Kliniker/Klinisk-

farmakologi/Drogtester-for-arbetslivet/ 

Besökt 090304 

 



74 
 

Prevent, Drogtester till sjöss. Ur webbupplagan av tidningen Arbetsliv. 

http://www.prevent.se/arbetsliv/artiklar/artikel.asp?id=2349 

Besökt 090304 

 

Öman, Sören. Europakonventionen och arbetsdomstolen. Overhead. 

http://www.jus.umu.se/Kurser/arbetsrattII/OH%2008%20Europakonventionen%20och%20ar

betsr%C3%A4tten%20(S%C3%B6ren%20%C3%96man).pdf 

Besökt 090111. 

 

Telefonintervju med Sören Öman 090422. 

 

Telefonintervju med Are Vang, Securitas, 081021 

 

Mail från Anders von Koskull 090430.  

 


