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Sammanfattning
Detta är en uppsats om personlig integritet i arbetslivet. Många arbetsgivare
känner ett behov av att kontrollera sina anställda, men i vissa fall kan dessa
kontroller innebära en kränkning av arbetstagarens integritet.
Kontrollmöjligheterna har ökat i och med den tekniska utvecklingen men
frågan är om skyddet för den enskilde arbetstagarens personliga integritet
ökat i samma takt. Jag har i denna uppsats försökt att klargöra vad som
gäller då en arbetsgivare gör kontroller av anställdas e-post och
telefonsamtal.

Det direkta skyddet i svensk rätt för arbetsgivarens kontroller av anställdas
e-post och telefoner återfinns främst i brottsbalken. Här skyddas mot olovlig
avlyssning, dataintrång, intrång i förvar samt brytande av post- eller
telehemlighet. Dessa lagrum har det gemensamt att samtycke från den
anställde utesluter straffbarhet. Ett förbud mot privat användning av
arbetsgivarens utrustning skulle kunna medföra att straffbestämmelserna
inte blir tillämpliga. Genom att förbjuda sådan användning förfogar
arbetsgivaren över olovlighetsrekvisitet. Han gör inte något intrång utan
kontrollerar endast sin egen utrustning.

Även PUL ger visst skydd genom regler om behandling av personuppgifter.
Också i detta fall utesluter samtycke straffbarhet. Vissa internationella
regleringar och regeringsformen innehåller allmänna stadganden till skydd
för den personliga integriteteten. Dessa regler har främst indirekt betydelse
då de markerar Sveriges ställningstagande att den personliga integriteten är
viktig och bör skyddas. I offentliga anställningsförhållanden där det
allmänna är arbetsgivare kan dock skyddet för den personliga integriteten i
RF få större betydelse.

På det hela taget är det en ganska heltäckande lagstiftning som skyddar den
anställde från grova kränkningar av integriteten. Just nu pågår en utredning
ledd av JämO som skall utreda behovet av en speciell lag på området. Jag är
inte säker på att en sådan lag skulle öka skyddet för den enskilde
arbetstagaren, men det skulle leda till ett klarare och tydligare regelverk.

En kollektivavtalreglering av arbetsgivarens möjligheter till kontroll av
anställda anser jag vara möjlig i den mån den anställdes personliga integritet
inte kränks. Att ge arbetsgivaren rätt att kontrollera samtliga e-
postmeddelanden och telefonsamtal anser jag vara en kränkning av
arbetstagarens personliga sfär och sådana kränkningar är inte möjliga utan
att den anställde själv gett sitt samtycke. Gäller det kontroller av strikt
arbetsrelaterade dokument blir mitt ställningstagande ett annat. Då anser jag
inte att det är en kränkning och alltså skulle en kontroll från arbetsgivarens
sida inte vara integritetskränkande på samma sätt som om det vore privata
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dokument. Vad som är privat och vad som är arbetsrelaterat material är svårt
att hålla isär då till exempel e-post ofta används både privat och i arbetet.
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Förkortningar
AD Arbetsdomstolen
AML Arbetsmiljölagen (1977:1160)
BrB Brottsbalken (1962:700)
CF Sveriges civilingenjörsförbund
Ds Departementsserien
EG Europeiska Gemenskapen
ECPA Electronic Communications Privacy Act
EU Europeiska Unionen
FBI Federal Bureau of Investigation
ILO International Labour Organization
JämO Jämställdhetsombudsmannen
LAS Lagen om anställningsskydd (1982:80)
LO Landsorganisationen i Sverige
MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet (1976:580)
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
Prop. Proposition
PUL Personuppgiftslagen (1998:204)
RF Regeringsformen(1974:152)
SACO Sveriges Akademikers Centralorganisation
SAF Svenska Arbetsgivareföreningen
SFS Svensk Författningssamling
SOU Statens Offentliga Utredningar
TCO Tjänstemännens Centralorganisation
TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
YGL Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469)
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1 Inledning

1.1 Presentation av ämnet

Den personliga integriteten i arbetslivet är ett i dagsläget mycket aktuellt
ämne. Arbetsgivare har i alla tider haft ett behov att kontrollera huruvida de
anställda sköter sitt arbete eller inte. Stämpelklocka, drogtester,
kroppsvisitation och kameraövervakning är några exempel på metoder som
använts. Med datorns inträde på arbetsplatsen fick arbetsgivaren ytterligare
en möjlighet till kontroll. Kontrollerna sker vanligtvis inte av nyfikenhet
utan för att till exempel skydda företaget mot virushot eller att
företagshemligheter läcker ut. Datorprogram kan logga varje knapptryckning
den anställde utför och det är lätt att ta reda på exakt vad som egentligen
sker under arbetstid. Arbetsgivaren kan med den nya teknikens hjälp ta del
av all kommunikation som förs via elektroniska samtalskanaler och via
telefon. Men vad säger egentligen den svenska lagstiftningen om detta
förfarande? När går kontrollen av arbetstagaren över i att bli en kränkning
av den enskilde arbetstagarens rätt till personlig integritet?

Frågan är inte helt lätt att besvara. I Sverige finns idag inte någon specifik
lagstiftning beträffande arbetsgivarens rätt att ta del av den anställdes
kommunikation via e-post och telefon. Jag skall i denna uppsats försöka
klarlägga vilket skydd den anställde har för sin personliga integritet i arbetet
samt vilka möjligheter arbetsgivaren har att kontrollera arbetstagarens e-post
och utgående telefonsamtal.

1.2 Syfte och avgränsning

Syftet med denna uppsats är att klargöra när en kontroll av den enskilde
arbetstagaren kränker dennes personliga integritet.

Jag kommer inte att ta upp handgripliga kontroller av anställda såsom
läkarundersökningar, drogtester och kroppsvisitering. Inte heller kommer
övervakningskameror på arbetsplatsen eller kontroll via så kallade ”smart
cards” att tas upp då detta skulle göra att ämnet blev alldeles för stort.
Uppsatsen avgränsas istället till kontroller av elektroniska samtalskanaler
och telefonsamtal. Dessa möjligheter till kontroll är beroende av modern
teknik och kan göras utan den anställdes vetskap. Både själva kontrollerna
och informationen som registreras kommer att behandlas. Kontrollen inom
offentlig verksamhet skiljer sig på några punkter från kontroll av
arbetstagaren inom den privata sektorn. Detta beror bland annat på
bestämmelserna om god offentlighetsstruktur, offentlighetsprincipen,
arkivregleringar, sekretesslagen och så vidare. Dessa speciella regler
kommer endast att beröras i korthet då tonvikten ligger på kontroll utförd av
privata arbetsgivare.
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1.3 Problemställning

Vilka faktiska och rättsliga möjligheter har arbetsgivaren att kontrollera sina
anställda och vad är syftet dessa kontroller?

Vilka i lag stadgade möjligheter har arbetsgivaren att kontrollera sina
anställda?

Har arbetsgivaren och fackföreningarna någon möjlighet att reglera dessa
kontroller i kollektivavtal och därmed förfoga över den anställdes rätt till
personlig integritet?

Behövs en specifik lag i svensk rätt för reglering av den personliga
integriteten i arbetslivet?

1.4 Metod och material

Till största delen har arbetet utförts med hjälp av sedvanlig juridisk metod.

Materialet består av juridisk litteratur i form av förarbeten, rättsfall och
doktrin men även av artiklar ur dagspress och från Internet. Det senare finns
med för att belysa att det finns en omfattande diskussion och en oklarhet om
vilka regler som gäller. Även intevjumaterial i form av brevväxling via e-
post ligger till grund för framställningen.

1.5 Disposition

I kapitel två redogörs för de faktiska möjligheter en arbetsgivare har att
övervaka de anställdas kommunikation via elektroniska samtalskanaler och
telefon. Kapitel tre behandlar de internationella regleringar som finns på
området. Därefter kommer jag i kapitel fyra att ta upp de i svensk lag
stadgade möjligheterna till sådana kontroller. Kapitel fem handlar om andra
länders lagstiftning på området medan kapitel sex och sju redovisar en
eventuell möjlighet till kollektivavtalsreglering gällande kontroller av
anställda samt fackförbundens ställningstaganden i frågan. I kapitel åtta
redogör jag för mina egna slutsatser, framtiden och eventuella nya
lagstiftningar.

Jag har valt att inte ha några bilagor till denna uppsats. Istället har jag lagt in
lagtext i den löpande texten i de fall detta är lämpligt.
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2 Faktiska möjligheter till
kontroll

2.1 Inledning

Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att snabbt och enkelt
införskaffa information. Användningen av datorer gör att integritetskänsligt
material blir mer lättillgängligt och den förfinade tekniken gör det lättare att
ta del av denna information. Men hur går det till att övervaka en dator eller
ett telefonsamtal i praktiken?

Jag insåg tidigt under arbetet med denna uppsats att mina kunskaper
beträffande de faktiska möjligheterna till övervakning var mycket
begränsade. Således tog jag kontakt med ett företag i Solna och fick genom
dess nätverkstekniker information om hur den faktiska kontrollen av vad
som sker i de anställdas datorer går till. I det följande avsnittet kommer jag
att redogöra för hur dessa kontroller kan genomföras. Framställningen tar
upp de vanligaste sätten för övervakning och gör på intet sätt anspråk på att
vara absolut fullständig. Den juridiska regleringen av nedan nämnda
förfaranden återfinns först i kapitel tre och fyra.

2.2 Hur sker kontrollen?

2.2.1 E-post och Internetanvändning1

Det är inte svårt för ett företag att övervaka vart de anställda surfar eller
vilka personer de skickar e-post till. Vad som behövs är en programvara som
kan ”lyssna” på trafiken i nätverket. Dessa programvaror är lätta att få tag
på, inte minst eftersom de är vanliga som felsökningsverktyg i nätverk.
Även så kallade hackers använder sig av liknande program för att kunna se
vad som sker i andra personers datorer. Ofta tillverkar de egna program som
sedan finns att tillgå på Internet och kan laddas ner av vem som helst2.

Programmen för felsökning i ett nätverk brukar kallas ”sniffers”. Dessa
felsökningsprogram är dock inte optimala för övervakning av
Internetanvändning och e-post. Det passerar mycket information över
företagets nätverk men det är bara en del av denna information som är
intressant i sammanhanget. Därför behövs ett program som klarar av att
filtrera bort ointressant information i nätverkstrafiken och bara registrera

                                                
1 Detta avsnitt baseras främst på elektronisk brevväxling med Marcus Werme,
nätverkstekniker på 3Lsystem AB i Solna, 2000-10-10.
2 Se till exempel http://www.sekure.net/^happy-h/, 2000-10-10, kl 11.27.
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den information som önskas, det vill säga information om e-
postmeddelanden och surfande på Internet.

Hur mycket information det går att få ut genom att använda sig av ett
program för övervakning kan variera beroende på vilken dator i nätverket
som har programmet installerat. De flesta nätverk är indelade i olika
segment som sedan är sammankopplade. Detta innebär att övervakningen
från en dator kanske bara kan visa fyra personers aktiviteter på skärmen
medan övervakning från en annan dator kan visa datorerna i hela nätverket.
Övervakning kan ske av vem som helst som befinner sig mellan källan
(siten som besöks) och målet (datorn där informationen visas).

Det finns även övervakningsprogram som installeras på en server genom
vilken all Internettrafik sedan får passera. Övervakningsprogrammet
registrerar då all trafik på just den servern. Denna metod bygger på samma
princip som övervakning med program som filtrerar bort ointressant
information och kan precis som denna metod användas utan att användaren
märker något.

En av de vanligaste programvarorna för övervakning är Webspy. Detta
program kan ge information om vem som varit ute och surfat på Internet,
vilka siter denne person besökt, när och hur länge personen varit uppkopplad
till Internet samt hur mycket information som laddats ned till datorn.3

Även program som Net Access Manager, Web Track och Internet
WatchDog kan användas. Dessa samlar inte bara information om
användningen av datorn utan kan även spärra eller begränsa
Internetsurfandet på arbetsplatsen så att endast siter relevanta för arbetet kan
besökas.4

2.2.2 Telefonavlyssning, telefonövervakning

Det finns tre sätt för en arbetsgivare att kontrollera de anställdas
telefonanvändning. Samtalen till och från telefonen kan avlyssnas antingen
genom inkoppling via företagets växel eller med hjälp av dold
avlyssningsapparatur. Dessutom kan alla ingående och utgående samtal
loggas så att arbetsgivaren kan se vilka nummer som ringts upp.

Hemlig teleavlyssning innebär att telemeddelanden i hemlighet avlyssnas
eller tas upp genom ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av innehållet i
meddelandet enligt 27 kap 18 § 1 st RB. Hemlig teleövervakning däremot
innebär att uppgifter om telemeddelanden som har expedierats eller beställts
till eller från en viss teleadress inhämtas eller hindras från att nå fram.
Denna definition finns i 27 kap 19 § 1 st RB. Hemlig teleövervakning kan
innebära registrering av alla inkommande och utgående telefonsamtal samt
                                                
3 http://www.webspy.com/pr_faq.htm, 2000-10-10, kl 11.07.
4 http://coverage.cnet.com/content/Features/Dlife/privacy/ss02.html, 2000-10-30, kl 15.12.
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längd och tidpunkt för dessa samtal. För mobiltelefoner kan det även
innebära att det geografiska område telefonsamtalet rings kan lokaliseras.5

Avlyssning av en telefon kan ske på varierande sätt. En möjlighet är
mikrofoner av olika slag. En mikrofon i stoleken 0,6 x 1,5 mm med en två
centimeter lång sändare är en möjlighet. En annan är att på avstånd avlyssna
samtalet med hjälp av effektiva riktade mikrofoner eller så kallade
lasermikrofoner. Ett avstånd på upp till 800 meter är då möjligt.6 Trådlösa
telefoner avger radiosignaler som kan uppfattas på ett avstånd upp till 200
meter. Denna typ av avlyssning kräver inga omfattande kunskaper eller
avancerad utrustning och är således mycket enkel. Även mobiltelefoner kan
avlyssnas på liknande sätt men detta förfarande kräver mer avancerad
utrustning.7 Slutsatsen som kan dras av detta är att det är lättare att avlyssna
radiovågor än meddelanden via kabel samt att det inte är svårt att lyssna av
en telefon utan att användaren av telefonen märker något.

Dessa typer av avlyssning är dock inte de vanligaste när det gäller
avlyssning av anställda på ett företag. Oftast har företaget en växel genom
vilken alla samtal går. Genom att koppla in sig genom växeln kan en person
från en annan telefon avlyssna pågående telefonsamtal. Ibland sker detta helt
öppet genom att en person helt enkelt sitter bredvid och lyssnar i en egen
telefonlur. Denna typen av medlyssning är vanlig bland annat vid försäljning
via telefon.8

Den andra typen av kontroll går som ovan nämnts ut på att alla ingående och
utgående samtal loggas för att arbetsgivaren skall kunna se på vilket sätt
telefonen används. Att logga samtal är inte svårt utan sker helt automatiskt
hos teleoperatören för att ligga till grund för fastställande av telefonräkning.
I vilken utsträckning arbetsgivaren får ta del av dessa samtalslistor
behandlas nedan under kapitel 4.5.

2.3 Har olika typer av företag olika
kontrollmetoder?

I företag med så kallade ringcentraler förekommer det att arbetsgivaren
lyssnar av telefonsamtal för att se hur de anställda sköter sitt jobb. Detta är
vanligt på stora försäljningsföretag som till exempel resebyråer och
försäkringsbolag. Även kunden blir då avlyssnad. Syftet är att den anställde
skall bli mer effektiv i sitt arbete.9 På andra typer av arbetsplatser är kontroll
av de anställdas telefoner och e-post mindre vanligt. Som exempel kan

                                                
5 SOU 1998:46, s 59.
6 Ds 1994:51, s 25.
7 Ds 1994:51, s 25.
8 Ewenfeldt, Björn, Regeringen stoppar all avlyssning av anställda,
http://www.aftonbladet.se/nyheter/9911/13/sahlin.html , 2000-10-26, kl 09.00.
9 Ewenfeldt, Björn, Regeringen stoppar all avlyssning av anställda,
http://www.aftonbladet.se/nyheter/9911/13/sahlin.html , 2000-10-26, kl 09.00.
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nämnas företaget vars nätverkstekniker jag haft kontakt med under arbetets
gång. Där sker inga som helt kontroller av de anställdas telefoner och e-post
och ledningen ser inte heller något behov av sådana kontroller i framtiden.

Det torde även vara så att kontroller är vanligare inom offentlig verksamhet
än på privata arbetsplatser. Detta beror bland annat på kravet att inkomna
handlingar skall arkiveras.10

                                                
10 Se kapitel 4.7.
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3 Internationella regleringar

3.1 Inledning

I det föregående avsnittet redogjorde jag för de faktiska möjligheterna till
övervakning av anställdas datorer och telefoner. I kapitel tre och fyra skall
jag närmare redogöra för de möjligheter internationella regleringar och
nationell lagstiftning ger till övervakning.

På internationell nivå finns ett strävande efter en enhetlig reglering när det
gäller den personliga integriteten i arbetslivet. Därför kommer jag först att
behandla de internationella regleringar som finns, främst i form av EG-rätt.
Även om alla dessa regleringar inte är direkt tillämpliga i sammanhanget är
de viktiga eftersom de ligger till grund för den svenska lagstiftningen.
Skyddet för den personliga integriteten i arbetslivet och arbetsgivarens
möjligheter till kontroll av de anställda enligt svensk rätt tas upp i kapitel
fyra.

3.2 Europakonventionen

1950 antog Europarådet en konvention angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och grundläggande friheterna (Europakonvnetionen). Sedan
januari 1995 gäller denna konvention som svensk lag.11

Artikel 8:1 i Europakonventionen skyddar rätten till privatliv och familjeliv,
hem och korrespondens. Skyddet för korrespondensen gäller överföring av
meddelanden mellan individer. Telefonsamtal och e-postmeddelanden faller
under denna bestämmelse, men även brev, telegram och
radiokommunikation. Hemlig teleavlyssning och hemlig teleöverakning
strider enligt en dom i Europadomstolen inte bara mot skyddet för
korrespondens utan även mot rätten till privatliv.12 Eftersom
Europadomstolen ser allvarligt på avlyssning av anställdas telefonsamtal
finns en möjlighet att domstolen skulle komma till samma resultat även i
fråga om e-post på arbetsplatsen. Både telefonsamtal och e-
postmeddelanden faller som ovan nämnts under samma bestämmelse i
Europakonventionen och åtnjuter samma skydd. Fallet som togs upp gällde
en offentliganställd person, men skyddet för privat korrespondens skulle
enligt Kurt Junesjö på LO sannolikt gälla även i ett privat
anställningsförhållande.13

                                                
11 SOU 1998:46, s 52.
12 SOU 1998:46, s 53.
13 Junesjö, Kurt, Distansarbete, Datorer, Integritet – en handbok för anställda, s 22.
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Inskränkningar får ske av konventionsrättigheterna. Dessa inskränkningar
skall då ske i lag och vara i rimlig utsträckning förutsebara.14

3.3 Dataskyddskonventionen15

Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk
databehandling av personuppgifter (FördrS 36/1992)  antogs av
Europarådets ministerkommitté 1980. Den trädde ikraft 1985 då tillräckligt
många länder ratificerat den. Numera har även Sverige ratificerat
konventionen.

Syftet med konventionen är att säkerställa respekten för grundläggande fri-
och rättigheter, särskilt den enskildes rätt till personlig integritet vid
databehandling av personuppgifter. Det finns behov av att skydda den
enskildes rättigheter i förhållande till principen om fritt flöde av
information.16

Konventionen innehåller fem kapitel, varav kapitel två utgör den centrala
delen. Där finns de grundläggande principerna om dataskydd som varje
konventionspart skall införa i den nationella lagstiftningen. Ett minimiskydd
i enlighet med konventionen möjliggör fritt flöde av uppgifter mellan
konventionsstaterna.17

De personuppgifter som inhämtas skall vara korrekta och relevanta med
hänsyn till ändamålet. Ras, politisk åsikt, hälsa och liknande uppgifter får
inte registreras. Den enskilde har rätt till insyn i registret och att få felaktiga
uppgifter rättade. Undantag från konventionen kan ske om avvikelsen med
stöd i nationell lag är nödvändig för att skydda statens säkerhet eller persons
fri- och rättigheter.18

Varje konventionsstat skall utse en eller flera myndigheter för samarbetet
mellan parterna. Myndigheten skall tillhandahålla upplysningar om
lagstiftning och administrativt förfarande på lagstiftningsområdet.19

Konventioner är efter ratificerande bindande för det land som ratificerat
dem. De gäller i sin ursprungliga lydelse och implementeras alltså inte som
ett direktiv i nationella lagar.

                                                
14 SOU 1998:46, s 53.
15 Finns intagen i SOU 1993:10, Bilaga 3.
16 SOU 1993:10, s 52.
17 SOU 1993:10, s 52.
18 SOU 1993:10, s 53.
19 SOU 1993:10, s 54.
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3.4 Dataskyddsdirektivet

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria
flödet av sådana uppgifter trädde i kraft den 25 oktober 199520. Till skillnad
från förordningar måste direktiv överföras till nationell lagstiftning. Finns
redan nationella regler som uppfyller direktivets målsättning behöver inga
särskilda åtgärder vidtagas. Vanligtvis anges i direktivet en tidsgräns inom
vilket direktivet skall vara genomfört.21 I dataskyddsdirektivet är denna
tidsgräns tre år. I Sverige skedde implementeringen av detta direktiv 1998 i
samband med att personuppgiftslagen (PUL) trädde i kraft.22 Mer om PUL:s
utformning och dess betydelse för skyddet av den personliga integriteten
återfinns nedan under kapitel 4.4.

Syftet med dataskyddsdirektivet är att skapa en gemensam hög nivå på
integritetsskyddet. Detta skall möjliggöra ett fritt flöde av personuppgifter
mellan medlemsstaterna. Medlemsländerna får själva precisera villkoren för
behandling av personuppgifter men dessa preciseringar får inte hindra det
fria flödet av sådana uppgifter inom den europeiska unionen.23

Direktivet gäller all behandling av personuppgifter, även manuella register
om de är sökbara enligt särskilda kriterier. Behandling av personuppgifter
som faller utanför gemenskapsrätten och register för personligt bruk
undantages från direktivets tillämpning. Behandling för journalistiska,
litterära eller konstnärliga ändamål undantages också från direktivets
materiella bestämmelser.24

Personuppgifter får endast samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och
berättigade ändamål och får inte användas på ett sätt som är oförenligt med
ursprungsmålet. De enda situationer då personuppgifter får behandlas är när
samtycke finns, det krävs för att fullgöra ett avtal, det finns en i författning
reglerad förpliktelse att behandla uppgifterna, det är nödvändigt för att
skydda den enskildes grundläggande intressen, det är nödvändigt för att
fullgöra en arbetsuppgift i det allmännas intresse eller att en
intresseavvägning skett som gett resultatet att behandling av personuppgifter
skall få ske.

Huvudregeln säger att all behandling av personuppgifter skall anmälas till en
tillsynsmyndighet, men undantag görs för behandling av uppgifter som inte
kränker den enskildes fri- och rättigheter.25 Medför behandlingen av
personuppgifterna särskilda integritetsrisker skall tillstånd från
                                                
20 Finns intaget i prop. 1997/98:44, Bilaga 1.
21 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, s 33.
22 SFS 1998:206.
23 Prop. 1997/98:44, s 34.
24 Prop. 1997/98:44, s 35.
25 Prop. 1997/98:44, s 35.
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tillsynsmyndigheten inhämtas. Om uppgifterna skall överföras till land
utanför den europeiska unionen krävs att det mottagande landet har en
acceptabel skyddsnivå.26

Eftersom PUL alltså tillkommit genom en implementering av ett EG-
direktiv skall svenska domstolar tolka lagen i överensstämmelse med
direktivet. Vid behov kan Sverige fråga EG-domstolen som den rätta
innebörden av direktivet. Eftersom det inte finns förarbeten till direktiv är
det svårt att tolka direktivet förrän EG-domstolen uttalat sig. Genom vårt
inträde i den europeiska unionen har Sverige förbundit sig att verka för en
enhetlig tolkning och skall följa domar från EG-domstolen. Detta bör finnas
i åtanke vid läsandet om PUL i kapitel 4.

Att detta direktiv ligger till grund för den svenska lagen ger alltså ytterligare
en möjlighet till prövning (EG-domstolen) av fall då arbetsgivaren påstås ha
kränkt den enskilde arbetstagarens personliga integritet enligt PUL.

3.5 Europarådets rekommendation

Europarådets rekommendation nr R(89) 227 om skydd av personuppgifter i
anslutning till arbetsförhållanden antogs 1989. Sverige har utan
reservationer ställt sig bakom rekommendationen. Till skillnad från en
konvention är rekommendationer inte bindande, men länder som antagit
rekommendationen anses ha åtagit sig att följa den och att anpassa sin
nationella lagstiftning efter dessa principer.28 Rekommendationer är
utformade som förslag till lösningar eller uttryck för en åsikt.29

Rekommendationen är tillämplig på insamling och användning av
personuppgifter för anställningsändamål både inom den offentliga och
privata sektorn. Undantag görs för information om personer med
arbetsuppgifter som har nära anknytning till allmän säkerhet, statens
säkerhet samt brottsbekämpning. Vid insamling och användning av
personuppgifter för anställningsändamål skall enligt rekommendationen den
personliga integriteten och den mänskliga värdigheten skyddas.30

Om arbetsgivaren vill installera eller förändra automatiska system för
insamling och användning av personuppgifter skall de anställda informeras
och konsulteras. I de fall då den personliga integriteten påverkas skall
arbetsgivaren eftersträva de anställdas samtycke till åtgärden, om inte annat
lämpligt skydd finns i lag eller praxis. Detsamma gäller om arbetsgivaren
förändrar eller inför nya tekniska metoder för att övervaka anställda. Om

                                                
26 Prop. 1997/98:44, s 36.
27 Finns intagen i SOU 1993:10, Bilaga 3.
28 Fahlbeck, Employee Privacy in Sweden, s 143.
29 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, s 33.
30 SOU 1993:10, s 55.
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uppgifter om den anställde skall hämtas ur utomstående uppgiftskällor skall
den anställde informeras om detta.31

De insamlade uppgifterna skall vara relevanta och inte överdrivet
omfattande. Härvid skall anställningens art beaktas. Uppgifter får endast
lagras om de samlats in i enlighet med rekommendationen. De skall vara
riktiga, aktuella och den anställdes rättigheter får ej kränkas. Uppgifterna
skall grundas på rättvis och hederlig bedömning och får inte vara
formulerade på ett förolämpande sätt. Uppgifterna får inte användas till
andra ändamål än det till vilket de samlats in och får om det är nödvändigt
för att tillvarata de anställdas intressen överlämnas till de anställdas
företrädare. Även myndigheter får ta del av uppgifterna om det behövs för
att de skall kunna fullgöra sin myndighetsutövning. I annat fall får uppgifter
lämnas endast om den anställde givit sitt samtycke.32

Varje anställd skall på begäran få tillgång till alla personuppgifter som
arbetsgivaren har om honom och få uppgifter rättade eller utplånade om de
innehas i strid med innehållet i rekommendationen.33 Arbetsgivaren får inte
bevara uppgifterna längre än vad som behövs för ändamålet med registret
eller krävs för att tillvarata den anställdes intressen.34

3.6 OECD:s principer 35

OECD:s principer om skydd för personlig integritet och det
gränsöverskridande flödet av personuppgifter (1981) antogs 1980 av
OECD:s råd tillsammans med en rekommendation att beakta riktlinjerna i
nationell lagstiftning. Alla medlemmarna, däribland Sverige, har åtagit sig
att följa rekommendationen. Det finns dock ingen preciserad tidpunkt för
när dessa riktlinjer fullt ut skall vara genomförda.36

Rekommendationen att beakta riktlinjerna i den nationella lagstiftningen
innebär att länderna följer riklinjernas principer om personlig integritet och
individens grundläggande rättigheter. Dessutom skall de försöka undanröja
opåkallade hinder för internationell datakommunikation som gäller
personuppgifter.37

En nationell lagstiftning och internationella lagvalsprinciper för
underlättande av riktlinjernas tillämpning skall eftersträvas. Dessutom skall
varje land se till att den registrerade inte utsätts för orättvis särbehandling.38

                                                
31 SOU 1993:10, s 55.
32 SOU 1993:10, s 56.
33 SOU 1993:10, s 57.
34 SOU 1993:10, s 57.
35 Finns intagen i SOU 1993:10, Bilaga 3.
36 SOU 1990:61, s 97.
37 SOU 1990:61, s 98.
38 SOU 1990:61, s 99.
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OECD:s riktlinjer är inte bindande, men genom att acceptera dem utan
reservationer har Sverige förbundit sig att följa dem och om det är
nödvändigt anpassa den nationella lagstiftningen därefter39. Syftet med
riktlinjerna är att undvika de risker för personlig integritet och individens
frihet som personuppgifter kan utgöra på grund av det sätt på vilket de
behandlas, på grund av uppgifternas natur eller det sammanhang de används.
Både behandling av personuppgifter i offentlig och privat sektor omfattas
och behandlingen kan vara antingen automatiserad eller manuell.40

Riktlinjerna skall ses som minimiregler. Inget hindrar därför att
integritetsskyddet görs mer omfattande. Undantag är möjliga då
behandlingen av persondata inte innebär någon risk för kränkning av den
personliga integriteten.41Insamling av personuppgifter skall ske på ett lagligt
och korrekt sätt och uppgifterna skall vara relevanta för ändamålet till vilket
de skall användas. Uppgifterna får inte användas till annat ändamål än de
preciserade ändamål som skall anges vid insamlingen av uppgifter. Den
enskilde har rätt att få veta vem som är registeransvarig, vilka uppgifter som
samlats in, skälet till insamlingen samt har rätt att få felaktiga uppgifter
raderade eller kompletterade.42

Dessa principer är som ovan nämnts inte bindande men har ändå betydelse i
svensk rätt då de markerar Sveriges ställningstagande och strävandet efter
ett fullgott skydd för den personliga integriteten.

3.7 ILO:s anvisningar

Internationella arbetsorganisationens (ILO) anvisningar om skydd för
arbetstagares personuppgifter (1996)43 godkändes 1996. ILO är ett FN-organ
som arbetar för att förbättra situationen för arbetstagarna. Den tillkom efter
första världskriget och Sverige är medlem. Anvisningarna från ILO är inte
bindande, men de brukar följas av medlemsstaterna. Denna praxissamling
syftar till att ge anvisningar om hur arbetstagarnas personuppgifter skall
skyddas. Innehållet består bland annat av allmänna principer för förfarandet
vid insamling, behandling, användning, registrering, skydd och utlämnande
av arbetstagares personuppgifter. Även kollektiva rättigheter finns i
anvisningarna.44

ILO:s praxissamling tillkom för att utgöra en grund vid planering av skydd
för arbetstagares personuppgifter och att användas vid utveckling av
lagstiftning, kollektivavtal, arbetsregler och i den praktiska verksamheten.

                                                
39 Fahlbeck, Employee Privacy in Sweden, s 143.
40 SOU 1993:10, s 62f.
41 SOU 1990:61, s 98.
42 SOU 1990:61, s 99.
43 Finns på http://www.ilo.org.
44 Prop. 2000:75, Finland, s 5.
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Både behandling av personuppgifter som utförs av privata och offentliga
arbetsgivare omfattas. Även behandling utförd av arbetskraftsbyråer och
företrädare för arbetstagarna omfattas. Det har ingen betydelse om
behandlingen utförs automatiskt eller manuellt.45

Personuppgifter skall behandlas lagligt och rättrådigt och ändamålet skall ha
direkt relevans för skötseln av arbetstagarens arbetsförhållanden.46 För
insamling av uppgifter från utomstående uppgiftslämnare krävs
arbetstagarens samtycke. Sådana uppgifter får endast inhämtas om de är av
betydelse för anställningen. Uppgifter om sexualliv, politisk åsikt, religiös
övertygelse, medlemskap i fackförening och liknande uppgifter får inte
inhämtas.47

Arbetstagarna får inte avstå sin rätt till integritet enligt ILO:s praxissamling.
Rätten till integritet bör dock balanseras med konkurrerande offentliga
intressen i den nationella lagstiftningen.

All insamling av personuppgifter skall ske öppet och arbetstagarna skall
vara medvetna om vilka personuppgifter arbetsgivaren samlar in.48

3.8 Sammanfattning

Dessa internationella regleringar syftar alla till att stärka skyddet för den
personliga integriteten. I Sverige har dessa regleringar lett bland annat till att
en ny personuppgiftslag införts som skall skydda den personliga integriteten
genom att säkerställa att inga integritetskänsliga uppgifter registreras. Detta
innebär för arbetsgivaren att denne måste vara försiktig inte bara gällande
sättet på vilket information om de anställda samlas in utan även innehållet i
informationen.

En internationell reglering kan i vissa fall även ge ett starkare skydd och en
ökad möjlighet till prövning av fall då den personliga integriteten kränkts.
Detta beror bland annat på EG-domstolens rätt att pröva frågan och inte
minst på de internationella tvistlösningssystem som till följd av ovan
nämnda regleringar tillkommit för att underlätta i fall då den personliga
integriteten kränkts på internationell nivå.

Sverige har även genom sin ratifikation av ovanstående internationella
regelverk starkt markerat vikten av att den personliga integriteten skyddas.
Detta gäller inte minst den personliga integriteten i arbetslivet.

                                                
45 Prop. 2000:75, Finland, s 5.
46 Prop. 2000:75, Finland, s 6.
47 Prop. 2000:75, Finland, s 7.
48 Prop. 2000:75, Finland, s 7.
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4 Svensk lagstiftning

4.1 Inledning

I detta kapitel kommer jag att ta upp de lagrum som kan bli tillämpliga när
en arbetsgivare övervakar sina anställda på ovan i kapitel två beskrivna sätt.
Det finns idag ingen specifik lag som reglerar den personliga integriteten i
arbetslivet. I oktober 1999 tillsattes en utredning under ledning av
jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus för att undersöka vilket skydd
de anställda har och om lagstiftningen behöver skärpas.49 Mona Sahlin var
den som i egenskap av biträdande näringsminister tillsatte utredningen och
hon menar att det finns ett stort behov av en ny lagstiftning för att skydda
arbetstagarna mot att arbetsgivaren lyssnar av deras telefoner och läser deras
e-post50. Är det verkligen så att svensk rätt idag inte räcker till för att ge
arbetstagaren ett fullgott skydd för sin personliga integritet? Jag skall i detta
kapitel redogöra för de lagar som finns på området idag. Även mina egna
åsikter huruvida en ny lag behövs eller ej kommer att redovisas.

Tillämpligt lagrum har jag i förekommande fall valt att placera i början av
varje avsnitt i stället för i bilaga. Detta har jag gjort för att på bästa sätt
underlätta läsningen.

4.2 Grundlagsskydd för den personliga
integriteten

4.2.1 Regeringsformen 1 kap 2 §

Lydelse: 51

Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors
lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Den
enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara
grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt
åligga det allmänna att trygga rätten till arbete, bostad och utbildning
samt att verka för social omsorg och trygghet och för en god
levnadsmiljö. Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir
vägledande inom samhällets alla områden. Det allmänna skall
tillförsäkra män och kvinnor lika rättigheter samt värna den enskildes
privatliv och familjeliv52. Etniska, språkliga och religiösa minoriteters
                                                
49 JämO utreder personlig integritet, Dir 1999:73,
http://www.dagensforvaltning.net/artiklar/535.shtml, 2000-09-28, kl 22.36.
50 Ewenfeldt, Björn, Regeringen stoppar all avlyssning av anställda,
http://www.aftonbladet.se/nyheter/9911/13/sahlin.html, 2000-10-26, kl 09.00.
51 http://rixlex.riksdagen.se, 2000-10-17.
52 Min kursivering.
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möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv
bör främjas. (Lag 1976:871.)

Detta stadgande i 1 kap 2 § 3 stycket RF är ett uttryck för att statsmakten vill
garantera den enskilde ett skydd för den personliga integriteten.
Bestämmelsen ses främst som ett målstadgande. Detta beror på att
lagstiftaren vid paragrafens tillkomst inte fann det möjligt att avgränsa
innehållet så klart och tydligt att den kunde göras rättsligt bindande.53

Detta målstadgande ger ingen direkt skydd för den enskilde arbetstagaren,
utan närmare reglering i lag krävs. Däremot är det ett uttryck för att Sverige
accepterat internationella standard för skydd av den personliga integriteten.54

4.2.2 Regeringsformen 2 kap 3 §

Lydelse: 55

Anteckning om medborgare i allmänt register får ej utan hans
samtycke grundas enbart på hans politiska åskådning. Varje
medborgare skall i den utsträckning som närmare angives i lag skyddas
mot att hans personliga integritet kränkes56 genom att uppgifter om
honom registreras med hjälp av automatisk databehandling. (Lag
1988:1439.)

För många är dataskyddet en mycket central integritetsfråga. 1988 gavs
skyddet av integriteten på dataområdet en fastare förankring i
regeringsformen genom en lagändring. Tidigare fanns endast
målsättningsstadgandet i 1 kap 2 § RF men nu infördes en ny paragraf i 2
kap 3 § RF.57 Denna paragraf tar direkt sikte på registrering av uppgifter om
enskild. Ett uttryckligt förbud intogs mot registrering utan samtycke enbart
på grund av politisk åskådning. Till grund för bestämmelsen ligger
uppfattningen att åsiktsregistrering utan anknytning till misstanke om brott
ej får förekomma men att viss registrering måste vara tillåten till skydd för
det demokratiska styrelseskicket.58

Denna paragraf anger att skyddet skall finnas i lag. Det är i sådan lag (till
exempel PUL) skyddet kan åberopas och inte i bestämmelsen i 2 kap 3 §
RF. 2 kap 3 § RF har således ingen direkt tillämpning i fall då uppgifter om
arbetstagare registreras utan anger endast att sådant skydd skall införas i
lagen. Förbudet mot registrering av politisk åsikt gäller endast allmänt
register och torde ej kunna tillämpas på privata arbetsgivares register.

                                                
53 SOU 1980:8, s 10.
54 Fahlbeck, Employee Privacy in Sweden, s 144.
55 http://rixlex.riksdagen.se, 2000-10-17.
56 Min kursivering.
57 Prop. 1987/88:57, s 9.
58 Prop. 1987/88:57, s 7.
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4.2.3 Regeringsformen 2 kap 6 §

Lydelse: 59

6 § Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat
kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§. Han är
därjämte skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande
intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig
försändelse och mot hemlig avlyssning  eller upptagning av
telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. (Lag 1976:871.)

Skydd mot intrång i förtrolig meddelelse finns i 2 kap 6 § RF.
Undersökningsförbudet avser endast försändelser som är förtroliga. Som
exempel nämns avlyssning eller upptagning av telefonsamtal. Meddelanden
som sänds med posten eller på annat sätt genom brev, telegram,
bandinspelning och så vidare faller också inom paragrafens
tillämpningsområde. Skyddet omfattar däremot inte till exempel samtal i en
folksamling eller i en radiosändning.

Såväl samtidig hemlig avlyssning som upptagning för senare avlyssning
omfattas av 2 kap 6 § RF. Även fotografering av skriftlig handling,
filminspelning av samtalandes läpprörelser samt förfarandet att genomlysa
ett brev för att ta del av dess innehåll faller under stadgandet.60

Skyddet för förtrolig kommunikation hindrar dock inte att postverket
undersöker till exempel om villkoren för postbefordran av trycksak är
uppfyllda. Denna typ av undersökning får inte sträcka sig längre än vad som
krävs med hänsyn till syftet med undersökningen.61

2 kap 6 § RF gäller undersökning utförd av myndighet.62 Skyddet för den
enskilde arbetstagaren gentemot sin private arbetsgivare återfinns bland
annat i straffbestämmelserna i brottsbalkens 4 kap.

4.2.4 Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att bestämmelserna i RF om skyddet
för den personliga integriteten i huvudsak är målstadganden utan direkt
betydelse för den enskilde arbetstagaren. Åtminstone är det så i privata
anställningsförhållanden. Indirekt har de dock betydelse då de anger
skyldighet att reglera dessa frågor i lag samt är ett uttryck för Sveriges
ställningstagande vad gäller vikten av skydd för den personliga integriteten.

                                                
59 http://rixlex.riksdagen.se, 2000-10-17.
60 Prop. 1975/76:209, s 148.
61 Prop. 1975/76:209, s 148.
62 Prop. 1975/76:209, s 146.
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4.3 Brottsbalkens bestämmelser

4.3.1 Brytande av post- eller telehemlighet, 4 kap 8 § BrB

Lydelse:63

8 § Den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande64, som
ett post- eller telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse
eller telemeddelande, döms för brytande av post- eller telehemlighet
till böter eller fängelse i högst två år. (Lag 1993:601)

4 kap 8 § BrB ger straffrättsligt hemlighetsskydd för befordran av
postförsändelser och telemeddelanden. I samband med att en ny telelag
antogs 1993 ändrades paragrafens lydelse. Tillämpningsområdet kom att
utvidgas till att omfatta alla postförsändelser och telemeddelanden, oavsett
om företaget som befordrar meddelandet är privat eller offentligt.65 Efter
lagändringen nämns inte längre i paragrafen vad som utgör ett
telemeddelande. Tidigare angavs telemeddelande vara telefonsamtal,
telegram eller annat telemeddelande. Definitionen finns idag i telelagen och
omfattar all information som sänds via radio, ljus eller elektromagnetiska
svängningar.66

För straffrättsligt ansvar krävs att någon olovligen bereder sig tillgång till ett
meddelande men inget krav ställs på att den som bereder sig tillgång till ett
meddelande faktiskt tar del av dess innehåll. Om någon oavsiktligen får
tillgång till ett meddelande som är under befordran uppstår ej straffrättsligt
ansvar eftersom det subjektiva rekvisitet inte är uppfyllt. För straffbarhet
krävs uppsåt.67

Vidare krävs för straffbarhet att gärningen sker olovligen. Genom samtycke
från den som äger förfoga över meddelandet kan gärningen bli lovlig och
därmed fri från ansvar. I vissa fall kan gärningen även utan särskilt samtycke
vara lovlig. Förutsättningen är då att åtgärden sker i överensstämmelse med
reglerna i 27 kapitlet rättegångsbalken, telelagens bestämmelser om hemlig
teleavlyssning eller i annan särskild tvångsmedelslagstiftning. Inte heller
befordringsföretagets personals åtgärder i tjänsten är straffbara, såvida de
inte bryter mot gällande föreskrifter.68

Om någon tar del av ett meddelande under befordran kan 4 kap 8 § BrB
tillämpas på förfarandet, men om gärningen utförs först när meddelandet
avlämnats är det istället 4 kap 9 § BrB som är tillämplig.

                                                
63 http://rixlex.riksdagen.se, 2000-10-31.
64 Min kursivering.
65 Prop. 1992/93:200, s 331.
66 Brottsbalkskommentaren s.220.
67 Brottsbalkskommentaren, s 221.
68 Brottsbalkskommentaren, s 221.
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Om en arbetsgivare kopplar in sig på till exempel Telias telefonnät och
lyssnar till sina anställdas samtal kan detta förfarande straffas enligt 4 kap 8
§ BrB. Interna telefoner faller istället under 4 kap 9a § BrB.

Beträffande e-post kan frågan om tillämpningen av 4 kap 8 § BrB
diskuteras. Jag anser att om arbetsgivaren läser e-postmeddelanden som
finns i den anställdes elektroniska brevlåda är detta inte ett meddelande
under befordran utan ett avlämnat meddelande. Tillämpning av ovan
nämnda paragraf är i dessa lägen därför utesluten. Att med hjälp av
dataprogram som nämnts i 2 kapitlet kontrollera inkommande e-
postmeddelanden anser jag inte falla under 4 kap 8 § BrB då detta är en
kontroll efter det att meddelandet avlämnats till mottagaren (företaget) och
inte längre är under transport av allmänt post- eller telebefordringsföretag.
Om meddelandet tas upp innan det nått fram till den elektroniska postlådan
däremot kan resultatet bli ett annat.

4.3.2 Intrång i förvar, 4 kap 9 § BrB

Lydelse:69

9 § Den som, utan att fall är för handen som i 8 § sägs, olovligen
bryter brev eller telegram eller eljest bereder sig tillgång till
något som förvaras förseglat eller under lås eller eljest tillslutet,
dömes för intrång i förvar till böter eller fängelse i högst två år.

4 kap 9 § BrB är subsidiär i förhållande till 4 kap 8 § BrB. För straffbarhet
krävs att handlingen förvaras tillsluten. Den kan till exempel vara förseglad
eller förvaras inlåst. Handlingar på ett skrivbord eller i en låda faller under
denna paragraf endast om de på något sätt är tillslutna genom att de
exempelvis förvaras i ett förseglat kuvert eller genom att dörren till lokalen
är låst.70

Det straffrättsliga skyddet gäller även meddelanden som ännu ej befordrats
eller som redan kommit adressaten till handa. Även annat än meddelanden
skyddas genom denna paragraf. Om någon bereder sig tillgång till
upptagning för automatisk databehandling finns bestämmelser för detta i
datalagen 21 § samt numera även i 4 kap 9 c § BrB.

Kan det ses som intrång i förvar att läsa anställdas e-post? Avgörande är
rekvisitet att meddelandet förvaras tillslutet. Hur e-postmeddelanden i en
elektronisk brevlåda skall behandlas är omtvistat. Många menar att ett e-
postmeddelande är att likna vid ett vykort och alltså ej förslutet. De menar
att paragrafen därför ej är tillämplig. Själv menar jag att en
lösenordsskyddad elektronisk brevlåda är att anse som tillsluten på samma
sätt som en låst skrivbordslåda och min slutsats blir därför att paragrafen
kan användas i fall då arbetsgivaren läser de anställdas e-postmeddelanden
                                                
69 http://rixlex.riksdagen.se, 2000-10-31.
70 Brottsbalkskommentaren, s 222.
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under förutsättning att dessa på något sätt är skyddade med till exempel ett
lösenord.  Även om ett lösenord är lätt att lista ut och kanske inte ger lika
stort skydd som ett vanligt lås är det inte meningen att någon skall kunna ta
del av meddelandet. Skillnaden för mig är lika liten som mellan en
skrivbordslåda med bra lås och en med dåligt lås, huvudsaken är att det
finns ett lås.

Liksom i 4 9 c § BrB (nedan kap 4.3.4.) kan olovlighetsrekvisitet enligt min
mening påverkas av en klart och tydligt redovisad policy på arbetsplatsen
som innebär ett förbud mot privat användning av arbetsgivarens datorer. I de
fall där kan det vara aktuellt att se på den elektroniska brevlådan som
arbetsgivarens egendom föreligger inte intrång i förvar.

4.3.3 Olovlig avlyssning, 4 kap 9a § BrB

Lydelse: 71

9 a § Den som i annat fall än som sägs i 8 § olovligen72 medelst tekniskt
hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet73 avlyssnar eller
upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid
sammanträdande eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke
äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen
berett sig tillträde till, dömes för olovlig avlyssning 74till böter eller
fängelse i högst två år. (Lag 1975:239.)

Denna paragraf innehåller grundläggande bestämmelser om straffrättsligt
skydd mot integritetskränkningar med hjälp av akustisk apparatur.
Bestämmelsen i 4 kap 8 § BrB gäller telemeddelanden som befordras genom
allmän befordringsanstalt. Dessa situationer undantas från tillämpningen av
4 kap 9 a §, som istället är tillämplig på telefonsamtal via interna
anläggningar, till exempel en inom en bostad eller en arbetsplats. Även
samtal via så kallade snabbtelefoner faller under 4 kap 9 a § BrB.75

För straffansvar krävs att avlyssningen eller inspelningen skett olovligen.
Samtycker den som utsatts för avlyssning eller inspelning medför detta alltså
att gärningen blir straffri.76 Det är dock inte alla former av avlyssning som
faller under 4 kap 9 a § BrB, utan endast de fall då åtgärden sker med direkt
hjälp av ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud. Sådana hjälpmedel
kan vara till exempel mikrofon, radiosändare eller laser. Avlyssning med
blotta örat faller inte under bestämmelsen.77

                                                
71 http://rixlex.riksdagen.se, 2000-10-24.
72 Min kursivering.
73 Min kursivering.
74 Min kursivering.
75 Prop. 1975:19, s 102.
76 Prop. 1975:19, s 102.
77 Prop. 1975:19, s 103.
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För straffbarhet krävs även att gärningen utförts i hemlighet. Känner den
avlyssnade till att avlyssning pågår kan den som utför gärningen inte dömas
till ansvar enligt 4 kap 9 a §.

Gärningen anses fullbordad redan genom att någon spelar in ljud. Risken för
att den person som spelat in ljudet senare även lyssnar på inspelningen anses
vara så stor att brottet redan i och med detta är fullbordat i paragrafens
mening.78 Det krävs för straffbarhet även att den som avlyssnar inte själv är
del i den avlyssnade sammankomsten. Dessutom krävs i subjektivt
hänseende uppsåt för att brott skall anses vara begånget. Således faller till
exempel användning av vanlig hörapparat vid behov inte under 4 kap 9 a §
BrB.79

Relevant för uppsatsen är paragrafens tillämpning på avlyssning av
anställdas telefonsamtal. När avlyssning eller inspelning av telemeddelanden
sker på en arbetsplats kan 4 kap 9 a § BrB tillämpas. För att arbetsgivaren
med stöd av detta lagrum skall kunna ställas till ansvar till straffrättsligt
ansvar krävs som ovan nämnts att avlyssningen skett utan den anställdes
samtycke och utan dennes vetskap. Dessutom måste tekniska hjälpmedel ha
använts. Om de anställdas samtal sinsemellan via interna telefoner
avlyssnas, till exempel snabbtelefoner, och rekvisiten är uppfyllda kan
arbetsgivaren dömas för olovlig avlyssning till böter eller fängelse högst två
år. Även försök är straffbart då apparatur anbringas i syfte att utföra brott
enligt 4 kap 9 a § BrB. Detta stadgas i 4 kap 9 b § BrB.80

4.3.4 Dataintrång, 4 kap 9 c § BrB

Lydelse: 81

9 c § Den som i annat fall än som sägs i 8 och 9 §§ olovligen bereder sig
tillgång till upptagning för automatisk databehandling eller olovligen
ändrar eller utplånar eller i register för in sådan upptagning döms för
dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. Med upptagning
avses härvid även uppgifter som är under befordran via elektroniskt
eller annat liknande hjälpmedel för att användas för automatisk
databehandling. (Lag 1998:206.)

Kap 9 c § BrB motsvarar bestämmelserna om straff för dataintrång i tidigare
gällande lag. Genom lagändring i samband med PUL:s tillkomst 1998 fördes
denna bestämmelse in i brottsbalken. Någon ändring i sak skedde inte.

En förutsättning för att intrånget skall vara straffbart är att det skett
olovligen. I förarbetena till datalagen sägs att dataintrång i lagens mening

                                                
78 Prop. 1975:19, s 104.
79 Prop. 1975:19, s 105.
80 Prop. 1975:19, s 106.
81 http://www.rixlex.riksdagen.se, 2000-10-24.
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endast föreligger då annan än den registeransvarige utför kontrollen.82

Olovlighetsrekvisitet är alltså knutet till att annan än den registeransvarige
utför åtgärden.83

Paragrafen har inte prövats i domstol i förhållandet mellan arbetsgivare och
arbetstagare och något säkert svar på paragrafens tillämplighet i dessa fall
finns inte. Tolkningen av 4 kap 9 c § BrB beror på om intrånget skall ses
som just ett olovligt intrång eller helt enkelt som att arbetsgivaren läser sina
egna handlingar. Som skall redovisas i kapitel sju nedan menar till exempel
SAF:s IT-jurist Tommy Svensson att e-postkontroll inte är ett intrång. Han
menar att det här är lika stor skillnad som mellan att bryta upp sitt eget eller
grannens hänglås. Professor Peter Seipel vid Stockholms universitet är av
motsatt uppfattning. Han menar att kontroll av anställdas e-post i smyg kan
utgöra dataintrång i brottsbalkens mening.84 Det IT-rättsliga observatoriets
slutsats i är att dataintrång i brottsbalkens mening kan föreligga om
arbetsgivaren utför e-postkontroller i hemlighet. Genom att förbjuda privat
användning av e-post förfogar däremot arbetsgivaren över
olovlighetsrekvisitet. I de fallen skall det enligt det IT-rättsliga observatoriet
inte föreligga dataintrång, även om kontrollerna sker utan den anställdes
vetskap.85

Det IT-rättsliga observatoriets tolkning av paragrafen innebär alltså att
arbetsgivaren genom att förbjuda privat e-postanvändning kan förfoga över
olovlighetsrekvisitet och på så sätt komma runt 4 kap 9 c § BrB. Då
paragrafens tillämpning är beroende av att gärningen utförts olovligen håller
jag med om att det genom uttryckliga förbud går att undkomma straffansvar.
Det är alltså viktigt med en tydlig policy på arbetsplatsen i dessa frågor. Om
arbetstagaren får använda sin dator för privat bruk och klart markerat vad
som är privat är det helt klart fråga om ett dataintrång om arbetsgivaren gör
kontroller av dessa dokument eller e-postmeddelanden utan arbetstagarens
samtycke.86

4.3.5 Sammanfattning

Brottsbalken ger vissa möjligheter till straff då en arbetsgivare läser de
anställdas e–post och lyssnar av deras telefoner. 4 kap 8 § BrB och 4 kap 9 a
§ ger skydd för telefonsamtal både inom företaget och utåt.
Förutsättningarna är att förfarandet sker olovligen och detta innebär alltså att
ett samtycke från de anställda medför att straffbarhet inte inträder. Sker
kontrollerna helt öppet och ingen protesterar mot detta torde detta
konkludenta handlande enligt min mening grunda samtycke. Det är alltså de

                                                
82 Prop. 1973:33, s 59.
83 SOU 1992:110, s 193.
84 E-postkontroll kan vara olagligt dataintrång,
http://nyheter.idg.se/display/pl?ID=991217-CS6, 2000-09-28, kl 22.01.
85 E-post på arbetsplatsen, IT-observatoriePM 5:99.
86 Junesjö, Kurt, Distansarbete, Datorer, Integritet – en handbok för anställda, s 23.
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hemliga kontrollerna och de kontroller som sker mot de anställdas
uttryckliga vilja som kan falla under ovan nämnda paragrafer.

Vad gäller e-postmeddelanden kan enligt min mening arbetsgivarens
kontroller av dessa falla både under 4 kap 9 § BrB och bestämmelsen om
dataintrång i 4 kap 9 c § BrB. 9 § skyddar mot intrång i förvar och
tillämpningen av denna paragraf kan falla på att e-postmeddelandet inte
anses som tillslutet i paragrafens mening. 9 c § är speciellt tillämplig på
automatisk databehandling men även där kan problem med tillämpningen
uppstå eftersom arbetsgivaren genom att förbjuda privat e-postanvändning
kan förfoga över olovlighetsrekvisitet.

4.4 Datalagen och PUL

4.4.1 Datalagen

Datalagen från 1973 var den första lag av sitt slag i världen.87 1998 ersattes
den av en modernare personuppgiftslag (nedan kap 4.4.2.) men behandling
av personuppgifter som påbörjats före den nya lagens tillkomst faller
fortfarande under en övergångsperiod under datalagens tillämpningsområde.

Datalagen skilde sig från personuppgiftslagen på några viktiga punkter. Den
gällde inte på all behandling av personuppgifter utan endast de
personregister som förts med hjälp av automatisk databehandling. Detta
innebar att registret skulle innehålla uppgifter om enskilda personer och
behandlingen skulle utföras huvudsakligen med hjälp av datorer. Enbart den
datatekniska lagringsmodellen grundade inte ett personregister i datalagens
mening. Krav fanns uppställt på att syftet med behandlingen skulle vara att
återsöka och sammanställa uppgifter om personer som kunde finnas i
materialet. Gränsdragningen var dock svår.88

Det krävdes dessutom licens eller tillstånd för att få inrätta ett
personregister. Sådana licenser och tillstånd meddelas inte längre enligt
datalagen, eftersom nya personregister istället faller under PUL. En annan
skillnad är att i vissa fall annan lag än datalagen styrde utlämnandet av
personuppgifter.89

Den staffrättsliga bestämmelsen i datalagen 21 § har i och med PUL:s
tillkomst förts in i brottsbalkens 4 kap 9 c §. Ingen ändring har gjorts i sak
varför jag finner det lämpligast att här endast hänvisa till behandlingen ovan
i kapitel 4.3.4.

                                                
87 Lindberg, Agne och Daniel Westman, Praktisk IT-rätt, s 110.
88 Lindberg, Agne och Daniel Westman Praktisk IT-rätt, s 149.
89 Lindberg, Agne och Daniel Westman Praktisk IT-rätt, s 150.
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4.4.2 Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen grundar sig på det i kapitel tre nämnda
dataskyddsdirektivet. Lagen ger skydd för den personliga integriteten i
samband med behandling av personuppgifter. All behandling av
personuppgifter som kan hänföras till en fysisk person faller under PUL:s
tillämpningsområde. Behandling av personuppgifter kan till exempel
innefatta insamling, lagring, bearbetning och spridning. Verksamhet som
faller under TF eller YGL eller är av privat natur faller inte under PUL. 90

Personuppgifter få endast behandlas för särskilda, uttryckligt angivna och
berättigade ändamål och i princip endast då den vars personuppgifter
behandlas har gett sitt samtycke. Samtycke krävs dock inte i vissa fall, till
exempel om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal.

Behandlingen av personuppgifter skall som huvudregel anmälas till
datainspektionen men i fall då det finns ett personuppgiftsombud kan
anmälningsskyldigheten falla bort. Den registrerade har alltid rätt att få reda
på vilka uppgifter som samlats in om honomsamt att få eventuella felaktiga
uppgifter rättade. Den som bryter mot PUL kan antingen bli skyldig att
betala skadestånd eller dömas till straff.91

Personuppgifter får samlas in och lagras om det behövs till exempel för att
ligga till grund för beräkning av inkomst. PUL spelar en betydande roll vid
kontroller av anställdas e-postmeddelanden och telefonsamtal. Genom att till
exempel logga alla samtal den anställde ringer samlas personuppgifter in
och förfarandet faller under PUL:s tillämpningsområde. Är detta
information som inte samlas in för ett särskild, uttryckligt angivet och
berättigat ändamål står insamlandet av denna information i strid med PUL.
Konsekvenserna för en arbetsgivare som bryter mot PUL kan antingen bli
skadeståndsskyldighet eller straff i form av böter eller fängelse. För att
slippa att ställas till ansvar för brott mot personuppgiftslagen kan
arbetsgivaren inhämta de anställdas samtycke till behandlingen av uppgifter.

4.5 Telelagstiftningen

Telelagen92 innehåller regler om tystnadsplikt i enskild televerksamhet. 25 §
telelagen säger att den som i televerksamhet fått del av eller tillgång till
uppgift om teleabonnemang, innehållet i ett telemeddelande eller annan
uppgift som angår ett särskilt telemeddelande inte obehörigen får föra vidare
eller utnyttja det han gått del av eller tillgång till. Vid misstanke om brott
kan dock på begäran av åklagare eller polismyndighet uppgifter lämnas.

                                                
90 Lindberg, Agne och Daniel Westman, Praktisk IT-rätt, s 112.
91 Lindberg, Agne och Daniel Westman, aa, s 112.
92 SFS 1993:59
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Tystnadsplikten i 25 § telelagen gäller angående annat än innehållet i ett
telemeddelande inte heller i förhållande till innehavare av abonnemanget.93

Denna bestämmelse ger möjlighet för en betalningsansvarig abonnent att få
uppgifter om till exempel vilka samtal som debiteras honom. Bestämmelsen
möjliggör även att abonnenten kan få reda på vilka uppgifter om hans
abonnemang som finns hos teleföretaget. Däremot finns ingen skyldighet för
teleföretaget att lämna uppgifter till abonnenten.94

Telelagens bestämmelser torde enligt min mening ge arbetsgivaren i
egenskap av abonnent möjlighet att få veta vilka samtal de anställda ringt,
med undantag från uppgifter om innehållet i ett meddelande.

Är det fråga om televerksamhet som drivs av en myndighet gäller sekretess
enligt 9 kap 8 § sekretesslagen95. Brott mot sekretessen är straffbart enligt
20 kap 3 § BrB. Undantag frän sekretessen görs dock gentemot den som har
tagit del i telefonsamtalet eller annars är telemeddelandets avsändare eller
mottagare eller som innehar apparat som har använts för telemeddelandet.
Arbetsgivaren torde som innehavare av telefonen ha möjlighet till att få
uppgifter om telefonsamtal eller telemeddelanden då hans apparatur använts.

4.6 Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen96 (AML) ändrades 1994 och då infördes i 1 § AML ett
närmare preciserat syfte med lagen. Denna paragraf anger att lagens syfte är
att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att öven i övrigt uppnå en
god arbetsmiljö. Vad har så detta med kontroller på arbetsplatsen att göra?

Ständiga kontroller kan öka stressen och de psykiska påfrestningarna på
arbetstagaren och alltså strida mot AML:s strävande efter en god arbetsmiljö
som stadgas i 1 § AML. De psykosociala faktorerna spelar en stor roll för
många olika typer av arbetsrelaterad ohälsa. Psykisk belastning och stress
kan ses som riskfaktorer i arbetsmiljön och kan bidra till exempelvis
hjärtinfarkt.97

Det finns i huvudsak inga direkta sanktioner i AML för arbetsgivaren då
denne bryter mot sina skyldigheter enligt lagen. De är indirekt
straffsanktionerade genom att arbetsgivaren anses förfara vårdslöst då han
bryter mot AML och därmed kan i de fall någon arbetstagare drabbas av
ohälsa brottsbalkens ansvarsregler bli tillämpliga.

                                                
93 SOU 1998:46, s 70.
94 Prop. 1992/93:200, s 310.
95 SFSs 1980:100.
96 SFS 1977:1160.
97 Prop. 1990/91:140, s 33.
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Arbetsmiljöbrott infördes i 3 kap 10 § brottsbalken 1991. Även tidigare var
det brottsbalkens bestämmelser om vållande till annans död, vållande till
annans sjukdom eller ohälsa samt framkallande av fara för annan som kunde
bli aktuella men efter lagändringen sägs uttryckligen i lagtexten att brott mot
AML kan straffas enligt 3 kap 7-9 §§ BrB.

AML ger även yrkesinspektionen rätt att ingripa då det finns typisk risk för
skador eller ohälsa på arbetsplatsen. Med typisk risk menas att skador eller
ohälsa normalt kan uppkomma i den aktuella situationen.
Yrkesinspektionens ingripande kan ske i form av föreläggande eller förbud
som kan förenas med vite. Detta framgår av 7 kap7 § AML. Från och med
den 1 januari 2001 får Arbetsmiljöverket genom en lagändring rätten att
lämna förelägganden och förbud.

Arbetsmiljölagens tillämpning på arbetsgivarens kontroller av anställdas e-
post och telefoner är osäker. Först och främst anser jag det vara svårt att
konstatera att kontroller på arbetsplatsen skulle vara orsaken till psykisk
ohälsa. Dessutom är det så som jag tidigare i denna uppsats konstaterat att
kontroller av anställdas e-post och telefonsamtal i princip kräver samtycke.
Finns samtycke vore det konstigt att hävda att arbetsgivaren brutit mot
arbetsmiljölagen och därmed är vårdslös i brottsbalkens mening. Hemliga
kontroller är straffbara enligt andra lagrum och torde inte bryta mot
stadgandet om god arbetsmiljö i AML då ingen stress eller annan ohälsa
uppkommer när arbetstagaren är ovetandes om åtgärden.

4.7 Särskilda bestämmelser i offentlig
verksamhet

Inom offentlig förvaltning måste hänsyn tas till god offentlighetsstruktur,
offentlighetsprincipen, arkivregleringar, sekretesslagen och så vidare. Detta
gör att regleringen av skyddet för den enskilde arbetstagarens integritet ser
lite annorlunda ut för offentliganställda.

Bestämmelserna i RF har som redan nämnts i kapitel 4.2. större betydelse
för en offentliganställd än en privatanställd arbetstagare. Det uttryckliga
skyddet mot registrering av politisk åsikt i 2 kap 3 § RF gäller endast
gentemot det allmänna och det gör även skyddet för förtroligt meddelande i
2 kap 6 § RF. Dessutom finns i TF ett skydd mot att arbetsgivare
efterforskar vem som varit författare eller lämnat meddelande till uppgifter
som införts i tryckt skrift. Detta skydd återfinns i 3 kap 4 § TF.

Skyddet i BrB gäller såväl för offentliganställda som för privatanställda. EN
stor skillnad mellan offentlig och privat sektor kan dock vara vikten av att
kontroller utförs och inkommande post lagras. En myndighet är skyldig att
registrera alla inkommande handlingar. Närmare reglering finns i
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arkivlagen.98 En arkivering är viktig inte minst eftersom handlingarna måste
vara lättillgängliga om någon begär ut dessa till myndighet inkomna
allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. Kontroller av e-
postmeddelanden blir viktigare än på en privat arbetsplats och det kan hända
att de anställdas privata meddelanden läses av arbetsgivaren eftersom det är
svårt att avgöra vad som är privat och vad som faller under de nämnda
regleringarna. De anställda är generellt sett medvetna om dessa kontroller
och vid en eventuell intresseavvägning mellan arbetstagarens personliga
integritet och myndighetens intresse av att behandla inkomna handlingar
skulle det senare komma att prioriteras. Den grundlagsstadgade
offentlighetsprincipen måste ges företräde.99 Dubbla e-postadresser har
diskuterats, men problemet kvarstår då det kan hända att arbetsrelaterade
uppgifter sänds till den privata adressen.

Det kan alltså sammanfattningsvis sägas att skyddet i grundlag är något
större beträffande anställda i offentlig verksamhet, medan å andra sidan
offentlighetsprincipen omöjliggör för den anställde att vägra arbetsgivaren
kontroller eller registrering av till exempel e-postmeddelanden.

4.8 AD 1999 nr 49

Frågan om arbetsgivarens rätt att kontrollera den anställdes e-post eller
telefon har inte prövats som självständig fråga i domstol. AD 1999 nr 49 tar
upp frågan om saklig grund för uppsägning enligt 7 § LAS förelegat då
arbetstagaren installerat Internet på arbetsgivarens dator samt använt denna
för att skicka privat e-post.100 Det är för övrigt ofta just 7 § LAS som blir
aktuell då arbetstagare vägrat arbetsgivaren kontroller av olika slag,
eftersom ordervägran också kan anses vara saklig grund för uppsägning.

Det aktuella fallet rörde sig om en tvist mellan Tjänstemannaförbundet HTF
och Pro Hallandsdistriktet i Halmstad angående uppsägning av kontoristen
Bo H på PRO Hallandsdistriktets kansli. Som grund för uppsägning
åberopades att Bo H installerat Internet utan tillstånd på arbetsgivarens
dator. Åtta e-postmeddelanden av privat karaktär skickades därefter från
datorn. Bo H:s användande av datorn för privata ändamål upptäcktes av
företrädare för PRO Hallandsdistriktet som ville använda datorn. De kunde
inte öppna de lösenordsskyddade filerna och tillkallade en person som var
kunnig på området.

AD säger i sina domskäl att Bo H installerat Internet utan arbetsgivarens
tillstånd. Arbetsgivaren har rätt att bestämma i sådana frågor eftersom det
medför kostnader att vara uppkopplad till Internet. Det kunde dessutom
påvisas att Bo H arbetat med privata dokument under arbetstid. Arbetet
skedde utan daglig insyn och Bo H var den ende anställde på arbetsplatsen.
                                                
98 SFS 1990:782.
99 IT-observatoriePM 5:1999, s 4.
100 AD 1999 nr 49.
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Han har därigenom innehaft en förtroendeställning som han missbrukat. Det
vore orimligt att kräva att Bo H skulle ha fortsatt förtroende hos PRO
Hallandsdistriktet och således kan Bo H inte kräva att få stanna kvar. AD
kom alltså fram till att saklig grund för uppsägning förelegat.

Vad som inte prövades i detta fall var vilken rätt företrädarna för PRO
Hallandsdistriktet hade att kontrollera vad som fanns i Bo H:s dator. I just
detta fallet tror jag dock att PRO skulle vinna även den tvistefrågan. Av vad
som tidigare framkommit av uppsatsen är rätten enligt min mening att
kontrollera vad som finna i arbetstagares dator beroende av om
arbetsgivaren tillåter att datorn används för privat bruk eller ej. Jag drar
utefter förutsättningarna i fallet den slutsatsen att PRO:s policy var att inte
låta anställda använda datorerna för privat bruk samt att Bo H hade
kännedom av detta. Det var ju dessutom så att övriga företrädare för PRO
använde sig av samma dator och redan av den anledningen borde Bo H
förstått att datorns innehåll inte var förbehållet endast honom.
Anmärkningsvärt är dock att denna fråga huruvida Bo H:s personliga
integritet kränkts inte ens diskuterades i AD.

Detta är det fall som mest berör frågan om arbetsgivarens rätt att kontrollera
den anställdes e-post, trots att denna fråga inte tas upp till prövning i fallet.
En prejudicerande dom på området vore enligt min mening mycket
välkommen.

4.9 Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att bestämmelserna i RF om skyddet
för den personliga integriteten i huvudsak är målstadganden utan direkt
betydelse för den enskilde arbetstagaren. Indirekt har de dock stor betydelse
då de anger skyldighet att reglera dessa frågor i lag samt är ett uttryck för
Sveriges ställningstagande vad gäller vikten av skydd för den personliga
integriteten.

Brottsbalken ger vissa möjligheter till straff då en arbetsgivaren läser de
anställdas e–post och lyssnar av deras telefoner. 4 kap 8 § BrB och 4 kap 9 a
§ ger skydd för telefonsamtal både inom företaget och utåt.
Förutsättningarna är att förfarandet sker olovligen och detta innebär alltså att
ett samtycke från de anställda medför att straffbarhet inte är möjlig. Sker
kontrollerna helt öppet och ingen protesterar mot detta torde detta
konkludenta handlande grunda samtycke. Det är alltså de hemliga
kontrollerna och de kontroller som sker mot de anställdas uttryckliga vilja
som kan falla under ovan nämnda paragrafer.

Vad gäller e-postmeddelanden kan enligt min mening arbetsgivarens
kontroller av dessa falla både under 4 kap 9 § BrB och bestämmelsen om
dataintrång i 4 kap 9 c § BrB. 9 § skyddar mot intrång i förvar och
tillämpningen av denna paragraf kan falla på att e-postmeddelandet inte
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anses vara tillslutet i paragrafens mening. 9 c § är speciellt tillämplig på
automatisk databehandling men även där kan problem med tillämpningen
uppstå eftersom arbetsgivaren genom att förbjuda privat e-postanvändning
kan förfoga över olovlighetsrekvisitet.

PUL spelar en betydande roll vid kontroller av anställdas e-
postmeddelanden och telefonsamtal. Genom att till exempel logga alla
samtal den anställde ringer samlas personuppgifter in och förfarandet faller
under PUL:s tillämpningsområde. Konsekvenserna för en arbetsgivare som
bryter mot PUL kan antingen bli skadeståndsskyldighet eller straff i form av
böter eller fängelse. För att slippa att ställas till ansvar för brott mot
personuppgiftslagen kan arbetsgivaren inhämta de anställdas samtycke till
behandlingen av uppgifter.

Telelagens bestämmelser torde enligt min mening ge arbetsgivaren i
egenskap av abonnent möjlighet att få veta vilka samtal de anställda ringt,
med undantag från uppgifter om innehållet i ett meddelande.

Beträffande AD 1999 nr 49 är detta det rättsfall som mest berör frågan om
arbetsgivarens rätt att kontrollera den anställdes e-post, trots att denna fråga
inte alls tas upp till prövning i fallet. En prejudicerande dom på området
vore enligt min mening mycket välkommen.

Skyddet för den personliga integriteten skiljer sig något mellan offentlig och
privat sektor. Skyddet i grundlag är något större beträffande anställda i
offentlig verksamhet, medan å andra sidan offentlighetsprincipen omöjliggör
för den anställde att vägra arbetsgivaren kontroller eller registrering av till
exempel e-postmeddelanden.

Arbetsmiljölagen kan ge visst skydd mot arbetsgivarens kontroller av
anställdas e-post och telefoner. Men då måste det påvisas att psykisk ohälsa
uppkommit genom förfarandet. Arbetsgivaren kan då ses som vårdslös och
dömd enligt brottsbalkens bestämmelser. Möjligheterna är enligt min
mening mycket små.

Sammantaget tycker jag att det finns många möjligheter till skydd för den
enskilde arbetstagarens rätt till personlig integritet i svensk rätt idag. En
särskild lag som reglerar skyddet för personlig integritet i arbetslivet är
enligt min mening en god idé då det ger en klar och tydlig bild över gällande
rätt. Om skyddet för den personliga integriteten skulle bli större eller ej
beror på innehåller i den nya lagen. Då Sverige är bundet av internationella
regleringar, som till exempel dataskyddsdirektivet, talar mycket för att
skyddet skulle bli likartat. Dessa internationella regleringar anger i de flesta
fall endast minimidirektiv vilket ger möjlighet till starkare skydd i lag.
Sammanfattningsvis tycker jag att en speciallag till skydd för personlig
integritet i arbetslivet kan vara en bra lösning av flera skäl. Jag är inte så
säker på att skyddet skulle bli bättre men det skulle i alla fall innebära klara
och tydliga regler.
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5 Andra länders lagstiftning

5.1 Val av länder för jämförelsen

Jag har valt att i detta delkapitel ta upp två länder och redogöra för deras
lagstiftning på området. Finland valde jag då det är ett land som numera har
en specifik lagstiftning gällande personlig integritet i arbetslivet och den
tidigare gällande rätten beträffande personlig integritet i arbetslivet
påminner mycket om den idag gällande lagstiftningen i Sverige. USA valde
jag att ta med eftersom det där finns en mycket livlig debatt på området.
Denna uppsats är ingen komparativ studie. Detta kapitel syftar endast till att
belysa olika lösningar på lagstiftningsfrågan.

5.2 Finland

En proposition med ett förslag till en ny lag om integritetsskydd i arbetslivet
lades den 9 juni 2000 fram inför den finska Riksdagen.101 I Finland fanns
innan den nya lagens tillkomst visst skydd för integriteten i arbetslivet. Ett
allmänt skydd för privatlivet finns i grundlagen precis som i svensk rätt.
Detta skydd finns i 10§ i den finska grundlagen. 12§ i grundlagen ger envar
rätt till respekt för sin korrespondens.102

Enligt den finska lagen om arbetsavtal skall arbetet utföras under
arbetsgivarens ledning och uppsikt. Denna rätt, kallad direktionsrätten, ger
arbetsgivaren möjlighet att övervaka sina anställda. Denna rätt inskränks till
viss del genom straffrättsliga bestämmelser samt grundlagsskyddet för brev-
och telefonhemligheter och respekt för korrespondens.

Sedan 1999 finns i Finland en lag om integritetsskydd vid
telekommunikation. Denna lag ger arbetsgivaren rätt att få
identifikationsuppgifter som hänför sig till fastställandet av räkningen då
arbetstagaren använder arbetsgivarens anslutning. Denna lag kan även
användas på Internettjänster och e-postmeddelanden till den del de omfattar
kopplad dataöverföring.103

Regler om datasekretess kan härledas ur den finska arbetslagstiftningens
regler om diskrimineringsförbud. Framför allt är diskrimineringsförbudet
tydligt i situationer då någon söker arbete eller avancemang inom ett företag.
Den arbetssökande eller arbetstagaren bör i sådana fall få veta vilka

                                                
101 Regeringens proposition 2000:75, Finland.
102 Prop. 2000:75, Finland, s 29.
103 Prop. 2000:75, Finland, s 31.
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uppgifter som samlats in om dem och hur de skall göra för att reagera på
dem.104

Närmare skydd för personuppgifter finns i personuppgiftslagen. Denna lag
ger enligt propositionen inte tillräckligt skydd för arbetstagares integritet
eftersom parterna i detta fallet är mindre jämlika än den registrerade och den
registeransvarige som avses i lagen.105 Enligt propositionen skall denna lag
inte längre tillämpas i arbetslivet eftersom den inte kan tillgodose de
speciella behov som finns. Därför skall personuppgiftslagen endast tillämpas
vid sidan av den nya speciallagstiftningen om den personliga integriteten i
arbetslivet.106 I allmänmotiveringen i ovan nämnda proposition sägs vidare
att skyddet för den personliga integriteten i arbetslivet bäst säkerställs
genom en speciallagstiftning som kan kopplas till strukturerna i
lagstiftningen. Detta beror på att såväl fri- och rättigheter och datasekretess
som arbets-, tjänstemanna-, arbetarskydds- och straffrätt kan bli aktuella då
integritetskränkningar i arbetslivet äger rum.107

Propositionens syfte är att säkerställa ett så gott integritetsskydd som möjligt
för arbetssökande, arbetstagare och tjänstemän.108 Lagen om
integritetsskydd i arbetslivet skall skydda de grundläggande fri- och
rättigheterna beträffande integritetsskyddet samt föreskiva tillvägagångssätt
för insamling av personuppgifter i arbetslivet. Rent konkret innebär förslaget
att det finns ett krav på att endast uppgifter med direkt relevans för
arbetsförhållandet får samlas in.109 Uppgifter som har direkt relevans för
arbetsförhållandet är till exempel uppgifter som behövs för att
arbetsuppgifterna skall kunna fullgöras, för att arbetstagare skall kunna
väljas och för att vissa bestämmelser i arbets- och tjänstekollektivavtalen
skall uppfyllas samt uppgifter som anställningsförhållandena och
lagstiftningen förutsätter.110 Även reglering av tillvägagångssättet vid
insamling av personuppgifter finns i den nya lagen.

Vad gäller elektronisk kommunikation och telefonövervakning ger den nya
lagen arbetsgivaren rätt att till en viss gräns och utan att arbetstagarens
grundläggande fri- och rättigheter äventyras få identifieringsuppgifter som
gäller telefonräkningar. Härav kan slutsatsen dras att arbetsgivaren
eventuellt också kan ha ett godtagbart skäl att, med vissa begränsningar,
ingripa i arbetstagarnas kommunikation via e-post eller andra datanät.111

                                                
104 Prop. 2000:75, Finland, s.4.
105 Prop. 2000:75, Finland, s 3.
106 Prop. 2000:75, Finland, s 6.
107 Prop. 2000:75, Finland, s 3.
108 Prop 2000:75, Finland, s 11.
109 Prop 2000:75, Finland, s 11.
110 Prop 2000:75, Finland, s 16.
111 Prop 2000:75, Finland, s 13.
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5.3 USA

Den federala lagstiftning som är tillämplig vid kontroll av anställdas e-post
är the Electronic Communications Privacy Act (ECPA) från 1986. Denna
lag skyddar mot kontroll av elektronisk kommunikation men gör undantag
för kontroller som utförs av den som förmedlar tjänsten. Domstol har sedan
tolkat in arbetsgivaren i detta undantag varför ECPA inte ger anställda något
skydd mot att arbetsgivaren kontollerar deras e-post. 1993 kom ett lagförslag
som skulle ha tvingat arbetsgivaren att informera de anställda om kontroller
av elektroniska kommunikationsmedel, men det resulterade inte i någon
lag.112

Den amerikanska konstitutionen skyddar mot otillbörlig undersökning
utförd av myndighet och andra liknande ingrepp i enskilda personers
privatliv. Dessa regler gäller dock inte för privata arbetsgivare. Kanske kan
ett allmänt skydd för den personlig integriteten utläsas ur dessa
bestämmelser men åsikterna därom är delade. Många av delstaterna saknar,
precis som konstitutionen, något uttryckligt skydd i lag. I många fall (till
exempel i Kalifornien) dömer domstolarna dock till fördel för den anställde
och dennes personliga integritet skyddas på så sätt.113

I juli 2000 lades ett förslag fram som innebär att skyddet för telefonsamtal
utsträcks att omfatta även elektronisk kommunikation. Meningen är att
skyddet för kommunikationen inte skall vara beroende av vilken typ av
teknik som använts för att skicka meddelandet. Även kartläggning av ett
telefonsamtal eller e-postmeddelandes ursprung faller under den föreslagna
lagändringen.114

Samma krav skall ställas vid kontroller av e-post som vid telefonavlyssning.
Det innebär att domstolsbeslut krävs för att kunna ta del av innehållet i ett e-
postmeddelande. I nödfall skall det dock vara möjligt att göra kontroller utan
tillstånd, till exempel då en dator hotas av angrepp.115

Förslaget påverkar även FBI:s verksamhet. FBI har ett system för
övervakning av e-post som kallas Carnivore. Carnivore ger FBI tillgång till
stora delar av den elektroniska kommunikationen i USA. Systemet söker
igenom all e-post och söker efter specifika ord. Krav har framställts på att
FBI skall offentliggöra innehållet i övervakningssystemet och FBI har ålagts
att före den 16 augusti 2000 presentera denna information.116

                                                
112 http://coverage.cnet.com/Content/Features/Dlife/Privacy/ss04.html, 2000-11-16, kl
13.48.
113 http://coverage.cnet.com/Content/Features/Dlife/Privacy/ss04.html, 2000-11-16, kl
13.48.
114 U.S. wiretap changes mulled, Japan Times, 2000-07-19.
115 U.S. wiretap changes mulled, Japan Times, 2000-07-19.
116 FBI soll E.Mail-Überwachungssystem ”Carnivore” offenlegen,
http://www.berlinonline.de/wissen/comuter/internet/.html/200008/net08102.html, 2000-11-
16, kl 11.30.
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I USA finns alltså inte mycket federal lagstiftning på området, men
kontroller av anställdas e-post och övriga intrång i den personliga
integriteten regleras till stor del på delstatsnivå. Ett exempel på en delstat
som förbjudit arbetsgivaren att kontrollera de anställdas e-post är
Maryland.117 I Kalifornien finns också ett skydd för arbetstagarens rätt till
personlig integritet, men domstolarna ger ändå arbetsgivaren stor frihet när
det gäller kontroller av anställda. Till exempel har avskedande baserat
enbart på innehållet i ett av den anställde skickat e-postmeddelande
godtagits av domstolen.118 Skillnaderna i synsätt varierar mellan delstaterna
och detta gör en gemensam lagstiftning som tillfredsställer alla dessa
delstater svår att åstadkomma.

Arbetstagarna riskerar att utsättas inte bara för kontroller utförda av
arbetsgivaren, utan även av FBI som undersöker stora delar av den totala e-
postkommunikationen. Flera organisationer, däribland the American Civil
Liberties Union, kämpar för att öka skyddet för de amerikanska
arbetstagarnas personliga integritet. Jag tror att det kan komma många
intressanta lösningar gällande regleringen av skyddet för den personliga
integriteten i USA i framtiden.

5.4 Sammanfattning

Finland har före ikraftträdandet av en ny lag som reglerar den personliga
integriteten i arbetslivet en lagstiftning som är mycket lik den vi har i
Sverige idag. Till skillnad från Sverige har Finland valt att införa en speciell
lagstiftning på området. Enligt min mening är detta en god idé då det ger en
klar och tydlig bild över gällande rätt och behovet av ett klargörande kanske
finns även i Sverige. Om skyddet för den personliga integriteten skulle bli
större eller ej beror på innehåller i den nya lagen. Då Finland precis som
Sverige är bundet av internationella regleringar som till exempel
dataskyddsdirektivet talar mycket för att skyddet skulle bli likartat. Dessa
internationella regleringar anger i de flesta fall endast minimidirektiv vilket
ger möjlighet till starkare skydd i lag.

Beträffande USA är frågan om kontroller av anställdas e-post och
telefonsamtal ämne för många diskussioner. Den federala lagstiftningen ger
inget starkt skydd för den personliga integriteten i arbetslivet. Utrymme
finns dock i delstaterna att lagstifta till skydd för arbetstagarna. Så har skett i
vissa delstater, andra har infört visst skydd genom praxis i domstolarna.
Skyddet för den personliga integriteten i arbetslivet är i USA inte lika tydligt
reglerat som i Sverige. Jag anser att en arbetstagare i Sverige åtnjuter större
skydd för den personliga integriteten i arbetsliven än en arbetstagare i USA.

                                                
117 IT-observatoriePM 5:1999, s 5.
118 http://coverage.cnet.com/Content/Features/Dlife/Privacy/ss04.html, 2000-11-16, kl
13.48.
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Där ligger möjligheten till skydd för den anställdes personliga integritet ofta
i domstolens händer.
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6 Kollektivavtalreglering?

6.1 Inledning

Det finns många förslag på hur problemen med kränkning av arbetstagarens
integritet kan undvikas. TASS (Technology and Society Sience)119 har på sin
hemsida om integritet och verksamhetsutveckling lagt fram ett förslag till
hur e-post kan loggas under förhållanden som inte är kränkande för
arbetstagaren eller arbetsgivaren. Modellen bygger på att arbetstagaren och
arbetsgivaren gemensamt beslutar att undersöka loggfiler när behov uppstår.
Förslaget bygger på kryptering och är i analogi med förhandling enligt 11 §
lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). All e-post kopieras och
lagras i en låst databas med en delad krypteringsnyckel. En del finns hos
arbetsgivaren, den andra hos en arbetstagarorganisation. Båda nycklarna
krävs för att databasen skall kunna öppnas och MBL-förhandlingar avgör
när detta skall ske.120

Ovan nämnda förslag leder till frågan om arbetstagarorganisationen
verkligen har rätt att besluta i frågor som rör den enskilde arbetstagarens
personliga integritet. Jag skall i detta kapitel försöka klargöra huruvida
arbetstagarorganisationen har denna rätt företräda arbetstagarna i situationer
då beslutet kan leda till en inskränkning av den personliga integriteten samt
om arbetsgivaren har någon skyldighet att inleda sådana förhandlingar innan
kontroller av anställdas e-post och telefonsamtal äger rum.

6.2 Kollektivavtalet och dess innehåll

Ett kollektivavtal är ett avtal om anställningsvillkor för arbetstagare eller i
övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detta framgår av 23 § MBL.
Medlemmar i en avtalsslutande organisation blir bundna av avtalet. Både
enskilda medlemmar och underlydande medlemsorganisationer kan bli
bundna ett kollektivavtal som ingås av en facklig organisation eftersom inte
bara enskilda arbetstagare utan även fackföreningar kan vara medlemmar i
organisationen.121

Precis som för andra avtal gäller att avtalsparterna är skyldiga att följa
reglerna som uppställts i avtalet. Kollektivavtalets huvudsakliga uppgift är
att det skall ha en normerande verkan. Detta innebär att kollektivavtalet ger
innehåll åt det enskilda anställningsavtalet och är dess främsta rättskälla.

                                                
119 Forskningsgrupp som stöds av bland annat kommunikationsforskningsberedningen
(KFB).
120 http://www.integritet.nu/elektroniska_spår/arbetstagarens_integritet.htm, 2000-11-20, kl
13.43.
121 Schmidt, Facklig arbetsrätt, s 52.
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Ändringar i ett kollektivavtal ger omedelbart genomslag i det enskilda
anställningsavtalet. Ett kollektivavtal ger alltså stora möjligheter att
genomföra ändringar i det enskilda anställningsavtalet.122

Kollektivavtal ingås alltså mellan arbetsgivaren och en
arbetstagarorganisation. Vid förhandlingarna uppträder på arbetsgivarsidan
antingen den enskilde arbetsgivaren eller en arbetsgivarorganisation och på
arbetstagarsidan alltid en arbetstagarorganisation.

Som nämnts ovan kan ett kollektivavtal innehålla regler som direkt påverkar
det enskilda anställningsavtalet. Det kan till exempel handla om löneregler
eller allmänna anställningsvillkor. Reglerna kan även vara av det slaget att
de inte direkt är av betydelse för det enskilda anställningsavtalet. Främst rör
det sig då om regler om förhandlingarna mellan en arbetsgivare och en
fackförening.123

6.3 Primär förhandlingsskyldighet

6.3.1 11 § MBL

Lydelse: 124

11 § Innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av sin
verksamhet skall han på eget initiativ förhandla med
arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av
kollektivavtal. Detsamma skall iakttagas innan arbetsgivare beslutar
om viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena för
arbetstagare som tillhör organisationen.
Om synnerliga skäl föranleder det skall arbetsgivaren fatta och
verkställa beslut innan han har fullgjort sin förhandlingsskyldighet
enligt första stycket. (Lag 1976:580.)

Förhandlingar mellan arbetstagare och arbetsgivare regleras i MBL. Det är
dock aldrig den enskilde arbetstagaren som står som part i förhandlingen
utan han företräds alltid av en arbetstagarorganisation. På arbetsgivarsidan
kan det vara antingen en enskild arbetsgivare eller en
arbetsgivarorganisation.125

Det finns tre typer av förhandlingar enligt MBL, avtalsförhandlingar,
tvisteförhandlingar och samverkansförhandlingar. Avtalsförhandlingar förs i
samband med att en fackförening begärt att träffa kollektivavtal med en
arbetsgivare eller då ett kollektivavtal skall modifieras eller förnyas.
Tvisteförhandlingar avser tolkning och tillämpning av kollektivavtal eller

                                                
122 Schmidt, Facklig arbetsrätt, s 53.
123 Schmidt, Facklig arbetsrätt, s 53f.
124 http://rixlex.riksdagen.se, 2000-10-24, kl 14.38.
125 Schmidt, Facklig arbetsrätt, s 142.
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lag medan samverkansförhandlingar avser frågor om företags- eller
arbetsledning där normalt arbetsgivaren kan göra gällande den slutliga
bestämmanderätten men där löntagarorganisationerna genom 11-14 §§ MBL
har möjlighet att påverka besluten.126 Det är denna senare typen av
förhandling som närmast kan komma att aktualiseras när arbetsgivaren vill
påbörja kontroller av de anställda.

10 § MBL reglerar den allmänna förhandlingsrätten. Det är en ömsesidig
rättighet och den omfattar alla de frågor som kan vara av betydelse i
relationen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Rättighet till förhandling
för en part ger motsvarande skyldighet att inställa sig vid förhandling för
den andra parten.

I denna uppsats är det dock arbetsgivarens skyldighet att själv ta initiativ till
förhandlingar som är den mest intressanta frågan. Denna primära
förhandlingsrätt finns i 11 § MBL. Enligt denna paragraf har arbetstagaren
skyldighet att förhandla i frågor där arbetsgivaren har ensam
bestämmanderätt och som innebär en viktigare förändring. Dessutom skall
frågan vara typiskt sätt av intresse för den fackliga föreningen att förhandla
om. Det sista innebär att åtgärden skall träffa alla eller en stor del av de
anställda eller innebära en viktigare förändring för en enda eller flera
anställda.127

Förhandlingsrätten i 11 § MBL tillkommer de kollektivavtalsbärande
arbetstagarorganisationerna. Anledningen till detta är att viktiga
förändringar i arbetsgivarens verksamhet anses röra varje enskild anställd
hos honom och därför bör primär förhandlingsskyldighet i sådana frågor
tillkomma de organisationer på arbetstagarsidan som kan sägas företräda
arbtstagarkollektivet som helhet. Denna ställning tillkommer
arbetstagarorganisation som slutit kollektivavtal rörande arbetet i
arbetsgivarens verksamhet.128 Typen av kollektivavtal preciseras inte men
normalt är det de vanliga avtalen om löner och allmänna anställningsvillkor
som grundar rätten till förhandling enligt 11 § MBL.129 Arbetsgivaren måste
iaktta den primära förhandlingsskyldigheten även gentemot arbetstagare vars
arbetstagarorganisation han inte slutit kollektivavtal med om arbetstagaren
särskilt kan påverkas av ett beslut som arbetsgivaren fattar. Detta framgår av
13 § MBL.130

Den primära förhandlingsskyldigheten aktualiseras beträffande viktigare
förändring av arbetsgivarens verksamhet och vid viktigare förändring av
enskild arbetstagares arbets- eller anställningsförhållanden, men någon
uppräkning av vika typer av förändringar som avses finns inte i

                                                
126 Schmidt, Facklig arbetsrätt, s 20f.
127 LO, Medbestämmandelagen, s 20.
128 Prop. 1975/76:105, s 351f.
129 Prop. 1975/76:105, s 353.
130 LO, Medbestämmandelagen, s 26.
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paragrafen.131 Lite vägledning finns dock i förarbetena till 11 § MBL. Där
sägs att viktigare förändringar av verksamheten kan vara utvidgning,
omläggning eller nedläggning av verksamheten, inskränkning av driften,
överlåtelse eller upplåtelse av rörelsen, nyanläggningar, stora
investeringsbeslut eller lokalisering av företaget. Vad gäller
arbetsledningsområdet kan frågorna handla om arbetsuppgifter,
arbetsmetoder, inrättande av arbetslokaler, arbetstidens förläggning,
rekryteringsprocesser, utbildningsfrågor, bostadsfrågor och sociala frågor i
övrigt. Kravet är dock att de skall innebära en viktigare förändring av
arbetsgivarens verksamhet. Om frågan gäller en enskild arbetstagare eller
grupp av arbetstagare måste för att primär förhandlingsskyldighet skall
föreligga frågan vara sådan att det kan antas att arbetstagarorganisation vill
förhandla. Avgränsningen av den primära förhandlingsskyldigheten är svår
att bestämma. Anpassning av lagens regler skall kunna ske inom företag och
branscher genom avtal om tillämpning av lagen.132

Andra stycket uppställer krav på synnerliga skäl för att undantag skall anses
tillåtet. Vad som åsyftas är att undantag från skyldigheten att skjuta upp
beslutsfattandet tills primär förhandling genomförts är möjlig endast i de fall
då arbetsgivaren oförutsett kommer i ett läge där beslut måste tas utan
dröjsmål. Förhandlingsskyldigheten kvarstår dock även i detta läge.133 Om
det i lag finns särskilda föreskrifter som avviker från 11 § skall de enligt 3 §
gälla.

12 § MBL stadgar förhandlingsskyldighet för arbetsgivaren även i andra fall
där arbetsgivaren har ensam beslutanderätt då arbetstagarsidan påkallar det.
Det kan handla om frågor med mindre betydelse eller sådana där rutiner för
handläggningen utbildats på grund av att de återkommer med viss
regelbundenhet.134

6.3.2 Har arbetsgivaren skyldighet att förhandla innan
kontrollerna påbörjas?

En kontroll av de anställdas e-post och telefoner är enligt min mening en
viktigare förändring på arbetsledningsområdet. Viktigare förändringar får ej
genomföras utan att de anställda fått ta del av beslutsprocessen. Mot
bakgrund av detta menar jag att arbetsgivaren har förhandlingsskyldighet
enligt 11 § MBL innan kontrollerna påbörjas. Rör det sig då verkligen om en
fråga som arbetsgivaren har ensam beslutanderätt om? I princip är svaret ja
på den frågan. Med villkoret att de anställda informeras om åtgärden och
den därmed inte faller under straffstadgandena i brottsbalken eller strider
mot annan lag.135 Arbetsgivaren har som uppgift att leda och fördela arbetet

                                                
131 Prop. 1975/76:105, s 353.
132 Prop. 1975/76:105, s 354f
133 Prop. 1975/76:105, s 358.
134 LO, Medbestämmandelagen, s 24.
135 Se även kapitel 4.
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samt att upprätthålla ordning och säkerhet på arbetsplatsen. I dessa uppgifter
ligger en viss möjlighet att övervaka arbetet. Vad gäller övervakning som är
öppen och de anställda informeras om det anser jag att arbetsgivaren bör
påkalla förhandling enligt 11 § MBL då det rör sig om en viktigare
förändring av arbetssituationen. Sker förändringen helt öppet har
arbetstagarna vetskap om vad som skall ske och kan även påkalla
förhandling enligt 12 § MBL.

Beträffande hemliga kontroller av anställda torde dessa inte falla under
arbetsgivarens beslutanderätt över huvud taget. Det är en åtgärd som är
starkt integritetskränkande och dessutom olagligt136. Arbetsgivaren kan
alltså inte ensam lagligen bestämma att hemlig övervakning av de anställda
skall ske.

6.4 Kan facket genom kollektivavtal bestämma i
frågor rörande enskild arbetstagares integritet?

Kollektivavtalet kan reglera innehållet i enskilda anställningsavtal och
fastställa vissa allmänna anställningsvillkor, men kan arbetsgivaren genom
att ingå kollektivavtal med en arbetstagarorganisation erhålla rätt att
genomföra hemliga kontroller av de anställdas telefoner och e-
postmeddelanden? Som framgått av den tidigare framställningen (främst
kapitel 4) kan ett undersökande av en arbetstagares e-postmeddelanden och
telefonsamtal innebära att straffrättsligt ansvar inträder för den som utför
kontrollen. Arbetsgivaren har i vissa fall möjlighet att undkomma
straffansvar genom att informera om kontrollerna och inhämta de anställdas
samtycke. Avtal som ger arbetsgivaren rätt att utföra hemliga kontroller är
inte heller möjliga att hålla hemliga för de anställda då kollektivavtal är
offentliga. Sker inte kontrollen i hemlighet kan inte heller brottsbalkens
regler tillämpas. Svårare att besvara är frågan om arbetstagarorganisationen
för arbetstagarnas räkning har möjlighet att ingå avtal som inskränker den
enskilde arbetstagarens rätt till personlig integritet.

Peter Seipel, professor i rättsinformatik vid Stockholms Universitet, säger i
en artikel från december 1999 att en bra lösning på frågan vad som får
undersökas på arbetsplatsen är att genom fackliga förhandlingar komma
fram till regler som båda parter kan acceptera.137 Han menar att en
kollektivavtalsreglering som innebär en inskränkning av den personliga
integriteteten kan vara acceptabel i vissa fall och menar att ett kollektivavtal
som ger arbetsgivaren rätt att läsa anställdas e-post inte möter några som
helst hinder.138 En arbetsgivarorganisations möjligheter att ingå avtal
rörande inskränkningar av den enskilde arbetstagarens personliga integritet

                                                
136 Se t ex avsnitten om BrB och PUL.
137 IT-kommissionen ger arbetsgivarna rätt,
http://nyheter.idg.se/display.pl?ID=991213-CS9, 2000-09-28, kl 22.10.
138 Elektronisk brevväxling med Peter Seipel 2000-12-06.
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har även diskuterats av Reinhold Fahlbeck vid Lunds Universitet.
Beträffande övervakning av anställda menar han att en hemlig
överenskommelse mellan arbetsgivaren och en arbetstagarorganisation
aldrig skulle komma till stånd i Sverige eftersom inga svenska
fackföreningar skulle ställa upp på det.139

Som stöd för Peter Seipels uttalande om att kollektivavtal skall reglera
arbetsgivarens kontrollmöjligheter kan sägas att det vore en praktisk lösning
av frågan. En sådan överenskommelse skulle ge klara och tydliga riktlinjer
för vad som gäller och som jag tidigare påpekat i denna uppsats är det
bristen på policy och öppna diskussioner på arbetsplatsen som utgör ett av
de stora problemen. Innebär överenskommelsen ett utökat skydd för den
anställdes personliga integritet är lösningen enligt min mening helt klart en
god idé, men om arbetstagarorganisationen medger inskränkningar av den
personliga integriteten uppstår problem. Att läsa anställdas e-post anser jag
vara ett intrång i den personliga integriteten.

Den personliga integriteten är ett viktigt skyddsobjekt i svensk rätt och det
vittnar inte minst de många lagregleringarna på området. Det är en
grundlagsskyddad rättighet och får endast begränsas genom lag och då
endast i syfte att tillgodose ett ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt
samhälle. Begränsningen får inte heller gå utöver vad som är nödvändigt
med hänsyn till det ändamål som har föranlett den. Skyddet för den
personliga integriteten är stort både i internationella regleringar, grundlag
och annan lagstiftning. Det är inte enligt min mening möjligt att tillåta
inskränkningar i denna rättighet för annan än sin egen räkning. Därför
kommer jag även till slutsatsen att kollektivavtalsreglering av den personliga
integriteten i arbetslivet inte är någon bra lösning i de fall då den enskilde
arbetstagarens rätt till personlig integritet kränks.

                                                
139 Fahlbeck, Employee Privacy in Sweden, s 160.
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7 Fackförbundens
ställningstaganden

7.1 Inledning

För att få reda på fackförbundens ställningstaganden började jag med att
ställa tre frågor som jag ville ha svar på. Sedan har jag genom telefonsamtal,
e-post och besök på respektive organisations hemsida försökt att besvara
dessa frågor. Då jag på telefon endast blivit hänvisad att skicka e-post och
dessa brev ej besvarats har jag nästan uteslutande hämtat mitt material från
organisationernas hemsidor. Anledningen till att jag valde
centralorganisationerna var att de är just centralorganisationer samt att jag
ville ha stor spridning utan att ha med alltför många organisationer i min
undersökning. Tyvärr har jag inte mer material än vad som redovisas i
nedanstående kapitel om LO och SAF, vilket innebär att jag inte kommer att
redogöra för TCO:s och SACO:s ståndpunkter.

Mina frågor:

� Skall arbetsgivaren få kontrollera de anställdas telefoner och e-post?
Varför och i vilken utsträckning?

� Kan arbetsgivare genom kollektivavtal erhålla rätt att i hemlighet
kontrollera arbetstagares e-post och telefonsamtal? Kan
fackföreningarna på detta sätt förfoga över den anställdes rätt till
integritet?

� Anser ni att gällande lagstiftning i Sverige ger tillräckligt skydd för
arbetstagarens personliga integritet eller behövs en särskild lag på
området?

7.2 LO

LO har alldeles nyligen gett ut en handbok för anställda som handlar just om
datorer och integritet.140 LO redovisar denna rapport skriven av Kurt Junesjö
som sin egen och jag utgår därför från denna när jag redogör för LO:s
ställningstaganden i ovan uppställda frågor.

Junesjö skriver i sin rapport att skyddet för den personliga integriteten i
arbetslivet är otillräckligt idag. Detta gäller såväl lagstadgat skydd som
skydd genom avtal och praxis. Han menar att domstolarna generellt sett ger
                                                
140 Junesjö, Kurt, Distansarbete, Datorer, Integritet – handbok för anställda, finns i fulltext
på www.lo.se/pdf/distansarbete.pdf,
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arbetsgivarna mycket stora möjligheter till intrång i arbetstagarnas
personliga integritet.141

Skyddet i 2 kap RF menar Junesjö är helt ointressant i privata
anställningsförhållanden. Han menar att grundlagsskydd för den personliga
integriteten i privata anställningsförhållanden inte existerar i svensk rätt,
men att ett visst skydd finns för offentliganställda i både TF och RF.
Skyddet i Europakonventionen är däremot större, men tämligen
outforskat.142 Beträffande skyddet i brottsbalken menar Junesjö att det är
svårt att säga riktigt hur starkt detta skydd är eftersom det inte är prövat i
domstol just i förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vad gäller
hemlig telefonövervakning och brytande av post- och telehemlighet finns
fullgott skydd i lag.143

Vid databehandling skyddas den personliga integriteten av PUL. I
anställningsförhållanden kan register föras utan samtycke för att till exempel
ligga till grund för lönesättning och Junesjö menar att det är fackets uppgift
att se till att personuppgifter i strid med PUL inte upprättas.144

Kollektivavtalsreglering av skyddet för den personliga integriteten i
arbetslivet anser LO och Junesjö vara nödvändigt såväl på central som på
lokal nivå. Detta skulle skapa klarhet i vilka regler som gäller på
arbetsplatsen. Kollektivavtalsreglering är nödvändig åtminstone tills ett
fullgott skydd i lag finns.145 Vidare sägs att för att kunna tillvarata
arbetstagarnas intresse i den komplicerade informationsvärld vi lever i krävs
samordning, solidaritet och facklig styrka.146

LO är emot avlyssning av telefoner och anser inte att arbetsgivaren skall ha
rätten att registrera ursprung, bestämmelseort och längd för samtal till eller
från anställda skall få ske. Beträffande e-post får inga kontroller ske utan
den anställdes samtycke.147 Dessa punkter vill LO även införa i
kollektivavtal enligt utkast till sådant avtal i den aktuella rapporten.148

Sammanfattningsvis kan sägas att LO anser det lagstadgade skyddet för den
personliga integriteten i arbetslivet vara otillräckligt. Ett fullgott skydd ges
enligt organisationen lämpligast genom kollektivavtal. LO är helt emot
kontroller av privat e-post och telefonsamtal på arbetsplatsen. Därmed kan
även slutsatsen dras att LO är emot kollektivavtalsreglering som innebär
inskränkningar i den enskilde arbetstagarens rätt till personlig integritet.

                                                
141 Junesjö, Kurt, Distansarbete, Datorer, Integritet – handbok för anställda, s 13.
142 Junesjö, Kurt, a a, s 20.
143 Junesjö, Kurt, a a, s 49f.
144 Junesjö, Kurt, a a, s 14.
145 Junesjö, Kurt, a a, s 33.
146 Junesjö, Kurt, a a, s 17.
147 Junesjö, Kurt, a a, s 58f.
148 Junesjö, Kurt, a a, bilaga 1.
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7.3 SAF

SAF förespråkar obegränsad rätt för arbetsgivaren att läsa de anställdas e-
post. Finns behov av att göra kontroller skall detta också ske. Det finns inga
hinder för kontroller så länge de anställda informeras om vilka regler som
gäller för att använda företagets utrustning. SAF:s IT-jurist Tommy
Svensson menar att e-postkontroll inte är ett dataintrång i brottsbalkens
mening. Han menar att det här är lika stor skillnad som mellan att bryta upp
sitt eget eller grannens hänglås.149

Det främsta skälet till att ge arbetsgivaren rätt att kontrollera de anställdas e-
post är enligt SAF risken för att företagshemligheter kan läcka ut. Dessutom
finns skäl att kontrollera att de anställda inte bryter mot PUL, lagen om
elektroniska anslagstavlor eller i strid med upphovsrättsliga regler
distribuerar piratkopierade program med företagets utrustning.150

7.4 Sammanfattning

LO anser det lagstadgade skyddet för den personliga integriteten i arbetslivet
vara otillräckligt. Ett fullgott skydd ges enligt organisationen lämpligast
genom kollektivavtal. LO är helt emot kontroller av privat e-post och
telefonsamtal på arbetsplatsen och är emot kollektivavtalsreglering som
innebär inskränkningar i den enskilde arbetstagarens rätt till personlig
integritet.

SAF förespråkar en obegränsad rätt för arbetsgivaren att kontrollera de
anställdas e-post. Arbetsgivarsidan är alltså positiva till kontroller av
anställda medan LO som är en arbetstagarorganisation är lite mer restriktiva
till sådana kontroller.

                                                
149 E-postkontroll kan vara olagligt dataintrång,
http://nyheter.idg.se/display/pl?ID=991217-CS6, 2000-09-28, kl 22.01.
150 CF och SAF oeniga om e-postkontroll, http://nyheter.idg.se/display.pl?ID=991213-CS8,
2000-09-28, kl 22.07.
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8 Mina slutsatser

8.1 Vilket skydd har arbetstagaren mot
kontroller av e-post och telefonsamtal?

Svensk rätt innehåller skydd för den personliga integriteten på många olika
ställen, både i grundlag och vanlig lag. Visst skydd finns i stadganden i RF
för den personliga integriteten med de är i huvudsak målstadganden utan
direkt betydelse för den enskilde arbetstagaren, åtminstone i privata
anställningsförhållanden. Indirekt har de dock stor betydelse då de anger
skyldighet att reglera dessa frågor i lag samt är ett uttryck för Sveriges
ställningstagande vad gäller vikten av skydd för den personlig integriteten.

Det direkta skyddet mot att en arbetsgivaren läser de anställdas e–post och
lyssnar av deras telefoner finns framför allt i brottsbalken. 4 kap 8 § BrB och
4 kap 9 a § ger skydd för telefonsamtal både inom företaget och utåt.
Förutsättningarna är att förfarandet sker olovligen och detta innebär alltså att
ett samtycke från de anställda medför att straffbarhet inte är möjlig. Sker
kontrollerna helt öppet och ingen protesterar mot detta torde detta
konkludenta handlande grunda samtycke. Det är alltså de hemliga
kontrollerna och de kontroller som sker mot de anställdas uttryckliga vilja
som kan falla under ovan nämnda paragrafer.

Vad gäller e-postmeddelanden kan enligt min mening arbetsgivarens
kontroller av dessa falla både under 4 kap 9 § BrB och bestämmelsen om
dataintrång i 4 kap 9 c § BrB. 9 § skyddar mot intrång i förvar och
tillämpningen av denna paragraf kan falla på att e-postmeddelandet inte
anses som tillslutet i paragrafens mening. 9 c § är speciellt tillämplig på
automatisk databehandling men även där kan problem med tillämpningen
uppstå eftersom arbetsgivaren genom att förbjuda privat e-postanvändning
kan förfoga över olovlighetsrekvisitet.

PUL spelar en betydande roll vid kontroller av anställdas e-
postmeddelanden och telefonsamtal. Genom att till exempel logga alla
samtal den anställde ringer samlas personuppgifter in och förfarandet faller
under PUL:s tillämpningsområde. Konsekvenserna för en arbetsgivare som
bryter mot PUL kan antingen bli skadeståndsskyldighet eller straff i form av
böter eller fängelse. För att slippa att ställas till ansvar för brott mot
personuppgiftslagen kan arbetsgivaren inhämta de anställdas samtycke till
behandlingen av uppgifter.

Arbetsmiljölagens tillämpning på arbetsgivarens kontroller av anställdas e-
post och telefoner är osäker. Det krävs då att kontrollerna orsakat psykisk
ohälsa på arbetsplatsen och därmed stå i strid med bestämmelsen om att en
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god arbetsmiljö skall eftersträvas i 1 § AML. Gärningen skulle vara straffbar
enligt 3 kap 10 § BrB.

Telelagens bestämmelser torde enligt min mening ge arbetsgivaren i
egenskap av abonnent möjlighet att få veta vilka samtal de anställda ringt,
med undantag från uppgifter om innehållet i ett meddelande.

Några rättsfall finns inte i svensk rätt just beträffande arbetsgivarens kontroll
av ansätlldas e-post och telefonsamtal. AD 1999 nr 49 är detta det rättsfall
som närmast berör frågan om arbetsgivarens rätt att kontrollera den
anställdes e-post, trots att denna fråga inte alls tas upp till prövning i fallet.
Jag ser fram emot fler domar på området.

Skyddet för den personliga integriteten skiljer sig något mellan offentlig och
privat sektor. Skyddet i grundlag är något större beträffande anställda i
offentlig verksamhet, medan å andra sidan offentlighetsprincipen omöjliggör
för den anställde att vägra arbetsgivaren kontroller eller registrering av till
exempel e-postmeddelanden.

Sammanfattningsvis är skyddet ganska gott enligt min mening.

8.2 Är skyddet i lag tillräckligt eller behövs en
lagändring?

Jag tycker att det finns många möjligheter till skydd för den enskilde
arbetstagarens rätt till personlig integritet i svensk rätt idag. En särskild lag
som reglerar skyddet för personlig integritet i arbetslivet är dock bra då det
ger en klar och tydlig bild över gällande rätt. Om skyddet för den personliga
integriteten skulle bli större eller ej beror på innehåller i den nya lagen. Då
Sverige är bundet av internationella regleringar talar mycket för att skyddet
skulle bli likartat. Dessa internationella regleringar anger i de flesta fall
endast minimidirektiv vilket ger möjlighet till starkare skydd i lag. Jag anser
att en speciallag till skydd för personlig integritet i arbetslivet kan vara en
bra lösning av flera skäl, men jag är inte så säker på att skyddet skulle bli
bättre. Intressant är att se på förändringarna i Finland efter ikraftträdande av
den nya lagen om integritetsskydd i arbetslivet.

8.3 Kan dessa integritetsfrågor regleras i
kollektivavtal?

Som stöd för att kollektivavtal skall reglera arbetsgivarens
kontrollmöjligheter kan sägas att det vore praktiskt. En sådan
överenskommelse skulle ge klara och tydliga riktlinjer för vad som gäller.
Innebär överenskommelsen ett utökat skydd för den anställdes personliga
integritet är lösningen enligt min mening helt klart en bra idé, men om
arbetstagarorganisationen medger inskränkningar av den personliga
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integriteten uppstår problem. Att läsa anställdas privata e-post anser jag vara
ett intrång i den personliga integriteten.

Den personliga integriteten är ett viktigt skyddsobjekt i svensk rätt. Det är en
grundlagsskyddad rättighet och får endast begränsas genom lag och då
endast i syfte att tillgodose ett ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt
samhälle. Begränsningen får inte heller gå utöver vad som är nödvändigt
med hänsyn till det ändamål som har föranlett den. Skyddet för den
personliga integriteten är stort både i internationella regleringar, grundlag
och annan lagstiftning. Jag menar att det inte är möjligt att tillåta
inskränkningar i denna rättighet för annan än sin egen persons räkning.
Därför kommer jag till slutsatsen att kollektivavtalsreglering av den
personliga integriteten i arbetslivet inte är någon möjlig lösning i de fall då
den enskilde arbetstagarens rätt till personlig integritet kränks.
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