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Abstrakt 

 

Arbetsgivare använder sig allt mer av olika övervakningssystem av diverse anledningar. Även då 

det är en vanlig metod är övervakning ett negativt laddat ord och många är osäkra om den 

personliga integriteten bevaras. Syftet med denna studie är att undersöka vilka effekter 

övervakningssystem har. Jag försöker lyfta fram fördelar och eventuellt reducera en del av den 

negativitet ordet medför. Den empiriska studien utförs på ett kollektivtrafikföretag och utgår 

ifrån två perspektiv; arbetsgivare och arbetstagare. Min slutsats tyder på att användning av olika 

övervakningssystem kan gynna både arbetsgivare och arbetstagare och bli ett välanvänt verktyg 

istället för att vara en oroväckande övervakningsmetod. Faktorer som här spelar stor roll är 

kommunikation och information där ledning bör förmedla vilka målen är och hur det kan gynna 

den enskilde arbetstagaren. Om en person tydligt ser att målen med systemet uppnås och även får 

möjlighet att utveckla sig själv, blir det ett accepterat verktyg. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 
Teknologi och datorer tar en allt större plats i människans liv. Den yngre generationen föddes i 

ett redan teknikinfluerat samhälle och vi använder oss av det mer eller mindre i varje uppgift vi 

utför. Att det inte är svårt att använda teknologi i ett missbrukande, och för vissa parter ett 

ogynnande syfte är ett faktum men samtidigt bidrar den mångsidiga teknologin till snabb 

utveckling i samhället. Samtidigt som tekniken kan ta över våra liv på ett kanske inte helt 

oförväntat sätt, har det hjälpt oss att lösa tidigare olösbara problem och underlättat de flesta 

människors dagliga arbete. 

 

Det finns många olika slags tekniker som vi på ett eller annat sätt använder dagligen, många 

gånger för att öka effektivitet, säkerhet och produktivitet. Exempel på detta kan vara allt från 

passersystem med kort- och kodläsare och inloggningar, till betalkort, busskort och 

mobiltelefoner. Det många av oss inte är medvetna om är att systemen fungerar som 

övervakningsmetoder då de registrerar vart vi är, vilka vanor vi har och vad som intresserar oss. 

Datoriserad övervakning är en teknologi som används allt mer i samhället såväl som i arbetslivet 

för att öka säkerhet och effektivitet och för att reda ut misstanke om brott inom företag och 

organisationer (Datainspektionen.se, 2005). 

 

Övervakning av olika slag finns alltså överallt omkring oss och är för många ett stort problem. I 

samhället uppstår en negativ energi när övervakning kommer på tal. Men kan det vara så att om 

den datoriserade teknologin används på rätt sätt, kan vi uppnå resultat som aldrig uppnåtts förut, 

eller är det verkligen så ogynnsamt som det verkar? 

 

Samtidigt som övervakning väcker negativa tankar hos många av oss blir det ett allt vanligare 

hjälpmedel i företagen och i samhället (ETC.se, 2014). Det blir lättare för myndigheter att 

kontrollera människor, för polisen att spåra brottslingar och för samhället att hålla kontakten med 

varandra med den ökande och snabbt utvecklande teknologin. Vi lever idag i ett så kallat 

storebrorssamhälle som innebär att vi övervakas av just polismyndigheter och liknande, med 

hjälp av videokameror och ljudupptagning (Sloggett, 2009). Att den datoriserade teknologin 

bidrar till snabb utveckling och i flera fall visar på goda resultat är ett faktum som inte många 

talar om och de positiva aspekterna belyses mer sällan. 

 

Jag har fått uppfattningen att övervakning är ett negativt laddat ord som många har en dålig 

inställning till, inte mindre ute i arbetslivet. Vid en enkel internetsökning fick jag snabbt upp 

flera artiklar om hur anställda känner sig stressade och oroade för att de övervakas och artiklar 
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som handlar om att ”din arbetsgivare ser dig”. Det är dock inte lika enkelt att hitta studier som 

belyser de positiva aspekterna. Detta fenomen ser jag inte bara på nätet utan märker av det även 

när jag pratar med arbetsgivare och anställda. Många arbetsgivare väljer att inte delta i 

undersökningar som görs i ämnet och jag tror att det beror på negativiteten i ordet. Arbetsgivarna 

känner oro att de kommer framstå som kontrollanter och att deras personal ska känna att friheten 

blivit inskränkt. Tanken på att övervaka, respektive att övervakas frambringar känslor om 

begränsad frihet (Danung, 2014). 

 

1.2 Problemformulering 
 

Jag vill undersöka hur företag med ett eller flera övervakningsystem hanterar den oro som 

övervakning vanligtsvis medför. Blir bieffekterna av övervakningen för stora eller är det värt att 

installera ett övervakningssystem med syftet att gynna organisationen? Jag skall försöka att 

genom analys se hur det ligger till i praktiken och genom en diskussion komma fram till hur 

arbetsgivare gör eller bör göra för att minska den orolighet som övervakning kan medföra.  

 

Denna rapport behandlar övervakning i organisationer ur både arbetsgivar- och 

arbetstagarperspektivet och syftar till att sammanställa organisatorisk, samt personlig påverkan 

och effekt. 

 

1.2.1 Forskningsfråga 

 

Vilken påverkan och effekt kan man se från övervakning av anställda? 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna rapport är att genom undersökning av ett företag med ett passivt 

övervakningssystem komma fram till hur anställda presterar vid övervakning, vilka positiva och 

negativa effekter det ger och om arbetsgivare på något sätt kan lyfta fram fördelarna med 

övervakning och därmed reducera den negativitet ordet medför. Jag vill genom analyser av 

empiriskt material och teorier se hur det faktiskt ligger till i organisationer som använder sig av 

övervakningsmedel och uppmärksamma de gynnsamma aspekter som det kan resultera i. 
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1.4 Motiverande ansats 

 

Det systemvetenskapliga kandidatprogrammet ger studenter en möjlighet att förstå samspelet 

mellan människor, företag och IT (ehl.se, 2014) och jag har med detta uppsatsämne försökt binda 

ihop säcken där jag undersöker just dessa tre faktorer. Här är det övervakningssystemen som 

representerar termen IT och jag går in och tittar på hur samspel mellan system, företag och 

arbetstagare sker. 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Jag har valt att avgränsa rapporten inom kollektivtrafiken och utför den empiriska 

undersökningen på en avdelning för bussar och utesluter till exempel tåg och liknande. 

 

Istället för att utföra undersökningen hos flera olika företag har jag valt att hålla mig till ett, för 

att kunna analysera hur det fungerar där på en mer detaljerad nivå. Faktorer som lagliga 

rättigheter undersöks inte då jag anser att det går utanför mitt intresseområde. 

 

För att på bästa sätt kunna svara på forskningsfråga och lösa problem behövde studien 

undersökas ur de båda perspektiven; arbetstagare och arbetsgivare, samtidigt som det inte får bli 

för brett och resultera i otydlig data. Därför bestämde jag mig för att studera de både 

perspektiven och för att det inte ska bli för brett, fokusera på färre faktorer inom övervakning. 

 

När jag i denna uppsats använder ordet övervakning menar jag i de flesta fall datoriserad sådan 

då jag inte undersöker fysisk övervakning. 

 

1.6 Upplägg 
 

Min studie består av tre huvuddelar. Den första är teoretisk, där jag går igenom relevanta teorier 

och tidigare utförda undersökningar i ämnet. I nästa del redovisar jag det empiriska materialet 

och slutligen kommer en avrundande del som består av analys och diskussion. 

 

Som nämnt ovan grundar sig det första steget, den teoretiska delen, på tidigare genomförda 

studier och teorier inom övervakning på arbetsplatser. Detta gjordes för att bygga en stabil grund 

för undersökningen och för att lyfta fram effekterna som uppstår med övervakning. Teorierna 

berör allt från övervakning ur ledningsperspektivet, till arbetstagarnas perspektiv, till 

övervakning inom trafikbranchen och vilka effekter det ger på personal och företag. 
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Det empiriska materialet användes sedan till att utveckla logiska intervjufrågor. Frågorna 

baserades på resultaten i tidigare genomförda studier, för att vidare kunna analysera om slutsatser 

och teorier är relevanta i mitt studieföretag. 

 

Målet med uppläggningen är att på detta sätt få fram ett trovärdigt resultat och ett välgrundat svar 

på forskningsfrågan. 
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2 Teoretisk referensram 
 

2.1 Val av teorier 

 
Jag har valt att ha en av de teoretiska utgångspunkter som Bergenholtz och Erlandsson (2011) 

har haft i studien Övervakningen på arbetsplatsen då det är en relevant övervakningsteori och 

passar väl in på mitt studieobjekt. Denna teori är agentteorin. Detta är en väletablerad teori som 

riktar sig till ledning av organisationer och hur man på bästa sätt uppnår balans mellan 

arbetsgivare och arbetstagare. Agenteorin förklarar hur man genom ett samarbete mellan ledning 

och personal får ett, för båda parter, gynnsamt resultat (Norrman, 2005). Även innebörden av 

personlig integritet beskrivs då det är en svårdefinierad term som är en väsentlig del inom 

övervakning.  

 

Därefter har jag gått igenom relevanta artiklar och studier och plockat ut de teorier som 

förekommer flest gånger. Detta för att dels undersöka vilka faktorer forskare inom ämnet belyser 

dels för att utifrån teorierna formulera logiska intervjufrågor. 

 

2.2 Agentteorin 
 

Jensen och Meckling har i en studie undersökt hur man kan uppnå organisatorisk framgång med 

agenter och principaler som har olika mål och intressen. Agentteorin undersöker hur relationen 

mellan pricipalen och agenten ska regleras för att de ska uppnå ett gemensamt resultat (Eriksson-

Zetterquist, Kalling, Styhre, 2005). Detta genom att i ett kontrakt specificera hur kostnader och 

belöningar kommer att delas upp inom organisationen. Kontraktet är ett sätt att motivera 

arbetstagaren till att agera efter ledarens intresse (Jensen & Meckling, 1976). Teorin består av tre 

faktorer; preferenser mellan parter, risken för osäkerhet och tillgänglig information. Dessa 

förklaras nedan. 

 

När en principal anställer en agent för att utföra vissa tjänster för sin egen räkning och som 

innebär rätt till beslutstagande för agenten ingår de ett agentavtal. Agentteorin antar att båda 

parter agerar rationellt och är nyttomaximerande, alltså agerar utefter personlig uppfattning om 

vad som är mest gynnsamt. Det finns en stor risk att agenten inte agerar på det lämpligaste sättet 

ur arbetsgivarens perspektiv och de kommer troligen skriva ett kontrakt för att öka sin egen 

vinning. En anställd kan följaktligen agera i sitt eget intresse snarare än i ledningens och för att 

undkomma detta kan man ta till sig en del metoder. Det arbetsgivaren kan göra är att upprätta 

lämpliga incitament för agenten i syftet att motivera och öka övervakningen som syftar till att 

begränsa avvikande aktivitet hos arbetstagaren (Jensen, Meckling, 1976). 
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Den andra faktorn beskriver att det är omöjligt för arbetsgivaren att säkerställa att arbetstagaren 

kommer ta de mest optimala besluten ur ledningens synvinkel utan några extra åtgärder och 

kostnader. Det är för arbetsgivaren en osäkerhet och en risk. I de flesta agent-pricipalrelationer 

förekommer kostnader för övervakning och incitament men det kommer ändå att finnas 

skillnader mellan arbetsgivarens och arbetstagarens beslut samt de besluten som gynnar 

ledningen. Jensen och Meckling menar att om de två intressenter som har olika mål och syften 

kompromissar, kan goda resultat uppnås (Jensen, Meckling, 1976). 

 

Faktor nummer tre, tillgänglig information, beskriver att agenten har mer information än 

ledningen och det påverkar möjligheten att övervaka negativt (Adams, 1994). Vid till exempel 

rekrytering är det omöjligt för arbetsgivaren att veta om arbetstagaren har de rätta egenskaperna, 

som först visar sig efter att ett kontrakt skrivits på. Ett annat exempel är beslutstagande och 

transaktioner. Eftersom det är agenten som har grundläggande information är det svårt för 

principalen att veta om beslutet som tas är det rätta för organisationen. Personalen är mer 

riskbenägen än vad ledningen är (Svanström, 2008). 

 

2.2.1 Kritik till agentteorin 

 

Det finns personer som menar att agentteorin är viktig men samtidigt kontroversiell. Eisenhardt 

skriver att teorin erbjuder en unik inblick i informationssystem, osäkerhet och risker samt är ett 

empiriskt giltigt perspektiv. Hennes främsta rekommendation är att införa ett ledningsperspektiv 

i undersökningen om de problem som råder vid samarbete mellan agent och principal 

(Eisenhardt, 1989). 

 

Agentteorin är välanvänd inom flera olika områden och forskare har bemött den med stor 

optimism om dess användning för att öka förståelsen av organisatorisk beteende. Däremot har 

optimismen börjat avta (Nyberg et al. 2010). Studier visar att problemet som uppstår när 

arbetsgivarens och arbetstagarens mål hamnar i konflikt, som teorin baseras på, är verklig medan 

ett stort antal studier antyder att teorin inte bidrar till att mildra problemen (Dalton et al. 2003). 

 

Den främsta kritiken till agentteorin beror på dess alltför förenklade bild av det verkliga 

företagsklimatet och på grund av att man med empirisk forskning misslyckats att stödja teorins 

grundantaganden. Forskare försöker nu göra om teorin för att öka dess relevans och söker en 

omprovning av teorin så att forskning kan inta ny riktning (Lan, Heracleous, 2010). 

 

Flera forskare hävdar att teorin inte bidrar med någonting till ledning och organisation (Perrow, 

1986) och den tycks vara snäv med för stort fokus på aktiekurser, snarare än på organisationen i 
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sig (Hirsch, Friedman, 1986). Dock påstår Jeffrey A. Miles att agentteorin varit revolutionerande 

för ekonomer då tidigare forskning inom ämnet bortsåg de interna mekanismerna eller strukturen 

i ett system och bara undersökte sambandet mellan in- och utdata. Agentteorin bidrog därmed till 

en mer verklighetsbaserad bild av organisationer och öppnade upp möjligheten att analysera dess 

inre aktiviteter. Miles menar att forskare inte ser det uppenbara värdet i teorin och dess nytta vid 

organisatorisk problemlösning (Miles, 2012). 

 

2.3 Integritet 

 
Integritet är det latinska ordet för orörd och hel och syftar till människans egenvärde som person. 

Begreppet kan användas i fysisk och psykisk bemärkelse där den psykiska syftar till att en 

persons värderingar, åsikter och trosföreställning inte får manipuleras eller kränkas. Det är den 

psykiska delen jag ska fokusera på. Personlig integritet handlar om att ha rätten att behålla vissa 

saker för sig själv (SMER.se, 2014). Nationalencyklopedin beskriver personlig integritet som 

rätten ”att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad och att inte utsättas för personligen 

störande ingrepp” (Nationalencyklopedin.se, 2014). 

 

Definitionen av integritet kan variera och kan i vissa fall vara otydlig. James H. Moor är en 

författare som har gjort en tolkning på personlig integritet (Moor, 1997). Han benämner tre 

teorier:  

 

The Control Theory: här beskrivs vikten att kunna kontrollera den personliga informationen som 

sprids. Med kontroll menar författaren inte att hålla information för sig själv, utan att kunna 

kontrollera informationen om oss hos andra (Fried, 1984). 

 

The Restricted Access Theory: detta är en välkänd teori angående tillgängligheten av 

information, alltså möjligheten för omgivningen att komma åt personlig information. Ruth E. 

Gavison menar att maximal integritet uppnås på tre sätt; att inte alls dela med sig av information, 

genom att förbli anonym eller genom att individen och dess privata ägodelar förblir fysiskt 

otillgängliga för andra (Gavison, 1980). Därefter är det den enskilda individen som kan besluta 

vad som ska vara tillgängligt för vem och i vilken nivå (De Cew, 2002). 

 

The Control/Restricted Access Theory: Moor talar om att det i dagens högteknologiska samhälle 

är mer eller mindre omöjligt att kontrollera sin personliga integritet då information och data 

snabbt sprids över hela världen. Därför föreslår han en kombination av de två tidigare teorier. 

Det är enligt honom viktigt att kunna kontrollera att rätt person har tillgång till information vid 

rätt tidpunkt. Sedan ska denna information kunna kontrolleras av personen i fråga (Moor, 1997). 
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I arbetslivet kan det vara svårt att själv kunna skydda sin integritet då data registreras i olika 

system som ledningen, och i vissa fall personalen kan ha tillgång till. Till exempel vill man inte 

att någon lyssnar på privata konversationer då det kan väcka obehagskänslor hos individen. På 

samma sätt kan arbetstagare känna obehag om arbetsgivare har tillgång till dokument eller kan 

avlyssna telefonsamtal (Palm, 2008). 

 

2.4 Tidigare genomförda studier 
 

Jag gjorde en del grundläggande forskning kring övervakning av anställda för att göra mig 

bekant med vilka frågor det tidigare forskats om och vad man kommit fram till. Materialet 

användes sedan som grund vid formulering av intervju- och enkätfrågor till arbetsgivare och 

arbetstagare.  

 

De tolv artiklar jag valde att studera undersöker övervakning i olika miljöer och förhållanden. De 

sträcker sig från allt mellan övervakning av anställda och vilka för- och nackdelar där finns, till 

hur övervakningen påverkar arbetsgivare och vad det har för inverkan på dem. En del av 

studierna handlar om annan sorts övervakning, till exempel behandlar en artikel övervakning i en 

svensk grundskola och en annan det etiska perspektivet. Jag hade stor nytta av studierna då jag 

kunde gå utanför ramarna och undersöka hur människan reagerar på att övervakas i andra miljöer 

än den av en arbetsledare. Även om utgångspunkten i de tidigare utförda undersökningar varit 

olika har deras slutsats varit förbryllande likartat. I tabell 2.1 följer en sammanställning av vad 

studiernas slutsatser och teorier blivit. 

 

2.4.1 Val av uppläggning 

 

I bilaga B1 presenteras alla teorier ur de 12 olika studier som lämpar sig bäst för det berörda 

ämnet och i tabell 2.1 nedan, har jag plockat fram de teorier som dök upp i minst tre av studierna. 

Detta för att sedan kunna utveckla intervjufrågor baserade på teorierna. 

 

Tabell 2.2 och 2.3 visar vad intervju- och enkätfrågorna baseras på. I första kolumnen till vänster 

har jag mina egna frågor och i mitten finns frågorna tagna från studien av Bergenholtz och 

Erlandsson (2011). Till höger presenteras teorierna från tidigare genomförda studier. I tabellerna 

ser vi att en del av mina frågor har sitt ursprung i endast teorierna, en del i endast 

intervjufrågorna av Bergenholtz och Erlandsson och en del i både och. 

 

Till sist har jag gjort en tabell med endast mina egna intervju- och enkätfrågor för att ge läsaren 
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en tydligare bild. 

 

2.4.2 Resultat 

 

Som nämnt ovan har studierna som undersökts olika utgångspunkter. En del av dem vill belysa 

vilka för- och nackdelar övervakning av anställda har medan andra istället belyser de 

organisatoriska aspekterna av det hela. De teorier jag har valt att rikta in mig på är de som nämns 

i minst tre artiklar. 

 

Nedanstående tabell är en sammanställning av de teorier som benämns tre eller fler gånger i 

bilaga B1. 

 

Tabell 2.1 Sammanställning av teorier 

De teorier som återkommer flest antal gånger i mina valda, tidigare genomförda studier 

- Om övervakning sker i ett professionellt syfte, baseras på företagets värderingar och 

normer och kommuniceras ut till de anställda, kan övervakning och självförvaltning 

fungera parallellt istället för att orsaka en konflikt. 

- Om övervakningsdatan används för att aktivt hjälpa de anställda, t.ex. för att öka 

produktivitet, till skillnad från att kontrollera eller begränsa deras beteenden, är det mer 

förväntat att anställda accepterar övervakningen och effektiviserar det egna arbetet. 

-Företaget bör ha bra anledning att installera ett övervakningssystem, t.ex. minska stöld, 

öka effektivitet etc. 

- Om arbetsgivare konstant övervakar och kritiserar sina anställda, påverkas deras 

välbefinnande, arbetskultur, produktivitet, kreativitet och motivation. 

 

Utifrån teorierna har följande slutsatser dragits: 

● För att anställda först och främst ska kunna acceptera övervakning skall det finnas goda 

anledningar till att de övervakas.  

 

● Om övervakning sker i ett professionellt syfte där man strävar efter att öka de 

organisatoriska intäkterna eller att minska stöldrisken och personalen blir väl informerade 

om detta, minskar risken att arbetstagaren gör ett motstånd (Jensen, Raver, 2012). 
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● En annan välnämnd faktor som leder till acceptans från personalen är om övervakning 

sker för att underlätta deras dagliga arbete, öka effektivitet eller säkerhet (Webster, 

2013). 

 

● Om arbetsgivare övervakar sina anställda konstant och kritiserar dem, påverkas de 

anställdas välbeffinande, arbetskultur, produktivitet, kreativitet och motivation (Sjöberg, 

2005). 

 

Även en del av de teorier som inte var lika vanliga som de ovanstående är intressanta att 

undersöka. Den första jag vill belysa handlar om att övervakning bör ske inom en begränsad tid, 

omfattning och område. Om målet med övervakningen uppnåtts bör den avslutas omgående 

(Webster, 2013). En annan författare föreslår att för ökning av övervakningsacceptans, bör 

personalen informeras i ett så tidigt skede som möjligt (Heljskov, 2013). Författarna Bergenholtz 

och Erlandsson pratar om en annan intressant faktor. De beskriver att den övervakade individen 

på en arbetsplats blir ett objekt och övervakningen avser kontrollera att arbetstagaren effektivt 

sköter sina arbetsuppgifter. Om personen som övervakas istället ses som ett subjekt, blir det 

svårare att legitimera övervakningsåtgärder om acceptansen minskar (Bergenholtz, Erlandsson, 

2011). 

 

2.4.3 Min intervju mot tidigare genomförda intervjufrågor och teorier 

 

Med grund i dessa teorier har jag utvecklat en del intervjufrågor där jag försöker formulera 

frågorna på så sätt att de antingen utgår från andra intervjufrågor eller från en given teori och att 

svaren till frågorna ska visa teorin i fråga som antingen sann eller falsk. 

 

Tabell 2.2 Sammanställning av intervjufrågor och teorier 

 

Mina frågor Bergenholtz & Erlandsson Teorier 

 

      Har ni någon form av 

övervakning av era anställda? 

T.ex. kameraövervakning, 

passerkort, inloggning, 

realtidskontroll av vad en 

anställd gör o.s.v. 

 

Hur tillämpas övervakning i era 

medlemmars organisationer? 

 

Det finns för- och nackdelar med 

att övervaka anställda. Det kan 

t.ex. ge ökade intäkter och ett 

Vad anser er organisation och era 

medlemmar om övervakning på 

arbetsplatsen? 
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effektiviserat arbete men 

samtidigt kan personalen känna 

att det är obehagligt. Vad anser 

ni som företag om att övervaka 

anställda? Tror ni att det är värt 

det eller inte? 

 

 

 

 

 

Varför implementerade ni en 

Greenbox? 

 Företaget bör ha en 

bra anledning till att 

installera ett 

övervakningssystem, 

t.ex. för att minska 

stöldrisk, öka 

effektivitet etc. 

 

Finns det siffror eller nån 

information överhuvudtaget som 

påvisar att greenboxen har gett 

de resultat ni önskat?   

 Företaget bör ha en 

bra anledning till att 

installera ett 

övervakningssystem, 

t.ex. för att minska 

stöldrisk, öka 

effektivitet etc. 

 

Har antalet brott minskat med 

hjälp av övervakningskameror? 

Finns det siffror på detta? 

 Företaget bör ha en 

bra anledning till att 

installera ett 

övervakningssystem, 

t.ex. för att minska 

stöldrisk, öka 

effektivitet etc. 

 

Har ni någon gång haft behovet 

av att gå in och kontrollera om 

en anställd gör sitt jobb? Och 

vad har effekterna av detta 

blivit? 

 

 Övervakning kan 

skada relationen 

mellan anställd och 

arbetsgivare genom at 

skada tilliten. 

Har ni någon gång känt att 

övervakningen ger en 

positiv/negativ följd? T.ex. att 

personalen jobbar mer effektivt 

och gör vad de ska, att bussarna 

slits mindre eller att de anställda 

känner att det är obehagligt och 

Vilka effekter har övervakning 

på de anställda i termer av t.ex. 

produktivitet, 

kreativitet, osv.? 

Om arbetsgivare 

konstant övervakar 

och kritiserar sina 

anställda, påverkas 

deras välbefinnande, 

arbetskultur, 

produktivitet, 
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de känner sig kränkta? kreativitet och 

motivation. 

 

Tycker du att övervakningen hos 

er har ett godtagbar syfte och 

uppnås syftet? 

Anser ni att det finns ett 

motstånd mot övervakning? 

Företaget bör ha en 

bra anledning till att 

installera ett 

övervakningssystem, 

t.ex. för att minska 

stöldrisk, öka 

effektivitet etc. 

 

Tror du på att den övervakning 

ni har idag enbart uppfyller sitt 

syfte och inte registrerar mer än 

vad som behövs? 

 Företaget bör ha en 

bra anledning till att 

installera ett 

övervakningssystem, 

t.ex. för att minska 

stöldrisk, öka 

effektivitet etc. 

 

Tror du att övervakningen 

kontrollerar personalens 

arbetssätt eller begränsar deras 

beteende? I så fall på vilket sätt? 

Vilka effekter har övervakning 

på de anställda i termer av t.ex. 

produktivitet, kreativitet, osv.? 

Övervakningsdatan 

används för att aktivt 

hjälpa de anställda, 

t.ex. för att öka 

produktivitet. Till 

skillnad från att 

kontrollera eller 

begränsa deras 

beteenden, är det mer 

förväntat att anställda 

accepterar 

övervakningen och 

effektiviserar det egna 

arbetet. 

 

Har övervakning någon gång 

orsakat konflikter mellan 

arbetsgivare och arbetstagare? 

Om ja, på vilket sätt? 

Ser ni några problem med 

övervakning? 

Om övervakning sker 

i ett professionellt 

syfte, baseras på 

företagets värderingar 

och normer och 

kommuniceras ut till 

de anställda, kan 

övervakning och 

självförvaltning 

fungera parallellt 
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istället för att orsaka 

en konflikt. 

 

När en ny person anställs, och 

avtal görs, hur behandlas 

övervakningsfrågan i avtalet? Är 

det något som diskuteras eller är 

det givet att övervakning ska ske 

och att det ska accepteras? 

 

Hur bör övervakning hanteras i 

rekryteringsprocessen? 

 

Hur långt innan informeras 

personalen innan ett 

övervakningssystem träder i 

kraft? Och hur går ni tillväga när 

ni ska informera personalen? 

 

Brukar övervakningsåtgärder 

diskuteras fram i samråd med de 

anställda eller 

bestäms de i ledningen utan en 

dialog? 

Om ledning planerar 

övervakning är det 

viktigt att personalen 

informeras i ett tidigt 

skede. 

Hur säkerställer ni att 

arbetstagarna arbetar på ett sätt 

som gynnar företaget istället för 

att arbeta efter sina egna 

intressen? 

 Om övervakning sker 

i ett professionellt 

syfte, baseras på 

företagets värderingar 

och normer och 

kommuniceras ut till 

de anställda, kan 

övervakning och 

självförvaltning 

fungera parallellt 

istället för att orsaka 

en konflikt. 

 

Utifrån teorierna från tidigare genomförda studier har jag kommit fram till ovanstående frågor 

till arbetsgivarna (tabell 2.2). Med hjälp av frågorna ska jag till en början få information om vilka 

övervakningssystem företaget använder sig av. Därefter undersöker jag hur detta fungerar på 

individuell- och organisatorisk nivå och om de olika aspekterna skiljer sig åt. Jag tycker att det är 

intressant att undersöka hur ett nytt övervakningssystem presenteras för personalen och har 

därför även frågor kring detta. Jämförelsen av svaren från ledning och personal ska slutligen ge 

en bild på hur övervakningen fungerar och vad effekterna blivit. 

 

2.4.4 Min enkät mot tidigare genomförda intervjufrågor och teorier 

 

Här har jag på ett liknande sätt som med intervjufrågorna, presenterat vad enkätfrågorna baseras 

på. Även här har jag de egna frågorna i kolumnen till vänster, matchande frågor från Bergenholtz 

och Erlandsson (2011) i mitten och teorier från andra studier längst till höger. 
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Tabell 2.3 Sammanställning av enkätfrågor och teorier 

 

Mina frågor Bergenholtz & Erlandsson Teorier 

Finns det någon form av 

övervakning på ditt jobb? 

T.ex. kamera, in- och 

utstämpling eller 

realtidsregistrering av något 

slag. 

 

Hur tillämpas övervakning i 

era medlemmars 

organisationer? 

 

Känner du av det i ditt 

dagliga arbete? Hur då? 

 

Hur tror ni att övervakning 

påverkar de anställda? 

 

Påverkar det din prestation 

och i så fall på vilket sätt? 

 

Hur tror ni att övervakning 

påverkar de anställda? 

 

Hur får det dig att må? Hur tror ni att övervakning 

påverkar de anställda? 

 

 

Vad anser du om 

övervakning allmänt? Vilka 

är för- och nackdelarna? 

Vad anser er organisation 

och era medlemmar om 

övervakning på 

arbetsplatsen? 

 

 

Till vilket syfte sker 

övervakning på din 

arbetsplats? Tycker du det är 

ett godtagbar syfte? Uppnås 

syftet med hjälp av den 

övervakning? 

 Om övervakning sker i ett 

professionellt syfte, baseras 

på företagets värderingar och 

normer och kommuniceras ut 

till de anställda, kan 

övervakning och 

självförvaltning fungera 

parallellt istället för att 

orsaka en konflikt. 

 

Brukar din arbetsgivare 

informera er om att ett nytt 

övervakningssystem ska 

träda i kraft? Hur går de 

tillväga och hur långt innan 

brukar ni informeras? 

 

Brukar övervakningsåtgärder 

diskuteras fram i samråd med 

de anställda eller 

bestäms de i ledningen utan 

en dialog? 

Om ledning planerar 

övervakning är det viktigt att 

personalen informeras i ett 

tidigt skede. 

Tror du på att den 

övervakning ni har idag 

 Företaget bör ha en bra 

anledning till att installera ett 
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enbart uppfyller sitt syfte och 

inte registrerar mer än vad 

som behövs? Och har det 

någon betydelse för dig? 

 

övervakningssystem, t.ex. för 

att minska stöldrisk, öka 

effektivitet etc. 

Har du någon gång fått kritik 

för dina övervakade 

prestationer/arbetssätt? Hur 

påverkade det dig? Hur fick 

det dig att må? 

Ser ni några problem med 

övervakning? 

Om arbetsgivare konstant 

övervakar och kritiserar sina 

anställda, påverkas deras 

välbefinnande, arbetskultur, 

produktivitet, kreativitet och 

motivation. 

 

Känner du att övervakningen 

kontrollerar ditt arbetssätt 

eller begränsar ditt beteende? 

På vilket sätt? 

Vilka effekter har 

övervakning på de anställda i 

termer av t.ex. produktivitet, 

kreativitet, osv.? 

Övervakningsdatan används 

för att aktivt hjälpa de 

anställda, t.ex. för att öka 

produktivitet. Till skillnad 

från att kontrollera eller 

begränsa deras beteenden, är 

det mer förväntat att 

anställda accepterar 

övervakningen och 

effektiviserar det egna 

arbetet. 

 

Har du någon gång känt att 

övervakning kan orsaka 

konflikter t.ex. mellan 

arbetsgivare och 

arbetstagare? Om ja, på 

vilket sätt? 

Ser ni några problem med 

övervakning? 

Om övervakning sker i ett 

professionellt syfte, baseras 

på företagets värderingar och 

normer och kommuniceras ut 

till de anställda, kan 

övervakning och 

självförvaltning fungera 

parallellt istället för att 

orsaka en konflikt. 

 

 

Ovan presenteras enkätfrågorna som skickades ut till arbetstagare på samma sätt som 

intervjufrågorna i tabell 2.2. 
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3 Metod 

 

3.1 Urval och avgränsningar 

 

Jag avgränsade urvalet av informanter genom att utföra den empiriska undersökningen på ett 

väletablerat företag för vissheten att övervakningen sker på ett lagligt och korrekt vis. Om så inte 

var fallet skulle jag behöva undersöka de lagar som råder vid övervakning. Med utgångspunkt 

från min givna tidsram ansåg jag att det inte fanns möjlighet att göra detta och bibehålla 

kvaliteten i arbetet. 

 

Ett första problem jag stötte på var att bestämma om arbetet skulle utföras ur arbetstagarens 

respektive arbetsgivarens perspektiv. Det skulle vara ett tillräckligt stort forskningsområde men 

heller inte för stort då det kunde resultera i slarvigt utförda undersökningar och otydlig data. 

Däremot kände jag att för på bästa sätt kunna besvara forskningsfråga och problemformulering 

behövde jag både parters synpunkter. Därför bestämde jag mig för att studera båda perspektiven 

och för att det inte ska bli för brett, fokusera på färre faktorer inom övervakningen. 

 

3.2 Insamlingsteknik 

 

Jag strävade i första hand efter att boka intervjuer med personer i ledningen istället för att skicka 

ut enkäter för att kunna få så precisa svar som möjligt. På intervjun fick jag möjlighet att be 

informanten att utveckla svaren och förklara på ett mer detaljerat plan. Detta sammanställdes och 

gav upphov till ett mer korrekt resultat i slutändan. 

 

För undersökningen som gjordes med arbetstagare, i mitt fall bussförare, fick jag istället skicka 

ut frågorna på papper för att sedan delas ut till informanterna av arbetsgivaren. Det var den mest 

optimala och effektiva lösningen då jag inte hade möjlighet att tala med varje person enskilt med 

hänsyn till deras schema och tider att passa. Detta var inget större problem då jag fick svaren 

skriftligt och kunde börja analysera direkt. Jag hade även möjligheten att höra av mig till 

kontaktpersonen för ytterligare frågor och förklaringar. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

 

Arbetet påbörjades genom att välja ett, för mig, intressant ämne och formulera syfte och 

problemformulering. För att veta om jag har valt ett hållbart ämne att skriva om gick jag vidare 

med att söka på tidigare gjorda studier inom området och passande litteraturer. Efter några olika 
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internetsökningar på universitetets bibliotek, fick jag upp en hel lista med passande artiklar inom 

mitt ämnesområde. Därmed inleddes många timmars artikeluppsamling för att hitta mest relevant 

fakta och bygga en grund till uppsatsen. 

 

I ett tidigt skede i uppsatsskrivandet bestämde jag vilka olika delar den skulle bestå av, vad den 

skulle innehålla och hur det skulle se ut. Jag lade fram preliminära rubriker och tog fram en 

milstolpeplan som blev en vägledning genom hela arbetet. Därefter påbörjades analysarbetet för 

kapitlet Teoretisk ramverk, där jag sammanställde relevanta teorier från olika artiklar. 

 

Jag stötte på en studie som gjorts år 2011 vars utgångspunkt och syfte liknade min undersökning. 

Efter en djupgående genomgång av uppsatsen bestämde jag mig för att använda ett av de primära 

teorier som de gjort. Med utgångspunkt i en liknande studie, dock inom en annan bransch, var 

målet att undersöka om jag får ett liknande resultat eller inte. Jag har alltså likt studien 

Övervakningen på arbetsplatsen (Bergenholtz, Erlandsson, 2011) utgått från den välkända teorin 

agentteorin. Även integritet har studerats då jag anser att det är en viktig del i 

övervakningsfrågan. 

 

I delkapitlet Tidigare genomförda studier utgick jag från att skapa en sammanställning av teorier 

ur de artiklar som lämpade sig bäst. Jag började därför med att läsa artiklar och uppsatser som 

skrivits om övervakning på arbetsplatser och valde ut de som var mest väsentliga för min 

undersökning. När jag till slut sållat bort de flesta texter kvarstod 12 stycken som jag ansåg att 

jag kunde ha nytta av. Artiklarna lästes noggrant igenom för att hitta teorier och slutsatser. 

Resultatet finns i bilaga B1 där jag även markerat vilken teori som återkommer i vilken artikel. 

Detta för att få en överblick på vilka faktorer författarna belyser och även för att i ett senare 

skede kunna undersöka om jag kommit fram till ett liknande resultat eller inte. 

 

Tabell B1 är uppbyggd på så sätt att på den horisontella raden finns teorierna upplistade och på 

den vertikala kolumnen finns artiklarna som benämns A1 - A12, för att göra tabellen så enkel 

som möjlig. Artikelnamnen med tillhörande författare har jag valt att lista upp under bilagan 

(Bilaga B1). För att kunna visa vilka teorier som benämns i vilka artiklar har jag i cellerna, 

infogat en markering i form av ett ”X”. Sammanställningen visar att fyra av de tolv observerade 

teorier återkommer i minst tre av artiklarna, därför utgår jag först och främst från dessa. 

 

Därefter strukturerade jag upp intervjufrågor baserade på teorierna. Detta för att kunna 

undersöka om samma sak gäller min undersökningsmiljö eller om jag upptäcker några 

avvikelser. 

 

Jag valde att göra två separata undersökningar, en från ett ledningsperspektiv och en från ett 

arbetstagarperspektiv. Jag ansåg att en undersökning med arbetsgivare skulle hjälpa mig att 
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besvara frågorna; vad ledningen tjänar på vid övervakning av anställda, hur de går tillväga och i 

vilka fall de faktiskt tar del av datan som registreras. Samtidigt var målet att prata med anställda 

för att få en bild av hur de mår av övervakning, om det påverkar deras dagliga prestation på ett 

negativt sätt eller om det istället bidrar till ett effektiviserat arbete. Detta för att slutligen kunna 

jämföra vad de olika parter tycker och eventuellt komma fram till vilka som mest gynnas av 

datoriserad övervakning i företag. 

 

På grund av att övervakning är ett negativt laddat ord var det till en början problematiskt att hitta 

arbetsgivare som ville delta i undersökningen då de såg problemformulering och syfte som ett 

hot för företaget. Det var även svårt att hitta företag som erkände att de har ett 

övervakningssystem över huvud taget. Därför försökte jag undvika att använda ordet 

övervakning och formulerade om presentationen där jag istället lyfte fram de positiva aspekterna 

på undersökningen. När jag hittade ett företag som var villigt att hjälpa till fick jag snabbt fram 

den information jag sökte. Personerna jag kom i kontakt med gav mig logisk och pålitlig fakta 

om hur det är att övervaka respektive att bli övervakad. 

 

Nästa fas blev att granska och sammanställa svaren från undersökningarna för att vidare kunna 

analysera och komma fram till en slutsats. 

 

3.4 Undersökningen 

 

3.4.1 Företag och informanter 

 

Företaget som jag utförde den empiriska undersökningen på är ett kollektivtrafikföretag med 

bussar, tåg och spårvagnar. Anledningen till att jag valde detta företag är att det är ett väletablerat 

företag som funnits i Europa och Sverige i många år. Bolaget har idag mer än tusentals 

medarbetare och har årligen omkring 170 miljoner passagerare bara i Sverige. 

 

Personen jag höll kontakt med var intäktssäkringschefen. Det var han som deltog på en av 

intervjuerna och det var även han som hjälpte mig att dela ut enkäterna till arbetstagarna. De 

andra två personerna från ledningen var säkerhetschefen och ekonomiansvarige. 

 

3.4.2 Utformning av intervjufrågor 

 

Mina intervju- och enkätfrågor (Bilaga B2.1, B2.2) är delvis baserade på teorierna jag hittat i 

andra studier och delvis på egna antaganden och uppfattningar. Efter att jag sammanställt de 

vanligaste teorier utformades frågorna, för att få en bild på vidare det finns någon riktighet eller 
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inte. Teorier och intervjufrågor finns i kapitlet Teoretisk referensram i avsnittet Tidigare 

genomförda studier. 

 

Intervjuerna inleds med att ta fram vilka övervakningssystem företaget använder sig av. Därefter 

ser det lite annorlunda ut beroende på om frågan är riktad till arbetsgivare respektive 

arbetstagare. Jag försökte att ställa liknande frågor till båda intressegrupperna för att kunna 

jämföra svaren med varandra. 

 

De flesta teorier beskriver att om övervakning har ett speciellt syfte och om detta förmedlas till 

personalen, blir chansen större att det ska accepteras och även gynna personal och företag 

(Bilaga B1). För att kunna få en bild om det stämmer frågar jag till exempel om övervakning 

påverkar den enskilda prestationen på jobbet och hur det får dem att må. Jag frågar även om 

arbetstagaren vet till vilket syfte övervakningen sker, för att kunna analysera vad det har för 

effekter. Andra frågor som ställs i liknande syfte är hur långt innan de anställda informeras innan 

systemet installeras, om de olika anledningar diskuteras med de anställda och om de tidigare 

upplevt någon konflikt eller oro på grund av ett övervakningssystem. 

 

3.5 Analys av empiri 
 

Det empiriska resultatet baseras på intervjuerna med intäktssäkringschefen, säkerhetschefen och 

ekonomiansvarige och enkäterna baseras på svar från arbetstagare. För att på ett strukturerat sätt 

kunna analysera det empiriska resultatet är det viktigt att det är tydligt framlagt (Jacobsen, 2002). 

Jag har valt att presentera frågorna i kapitlet Tidigare genomförda studier och i bilaga B2. Frågor 

från intervju med tillhörande svar finns i bilaga B3. Enkätresultaten har presenterats på samma 

sätt och finns i bilaga B4. Genom att göra så här har jag säkerställt struktur och ordning i 

intervjufrågor och svar. 

 

När det empiriska materialet från enkäterna samlats in var det dags att sammanställa svaren. 

Detta gjorde jag genom att skapa en tabell för att få en helhetsbild och ett tydligt resultat. 

Tabellen utgörs av frågorna jag hade i enkäterna till arbetstagarna och under varje fråga finns en 

sammanfattning på svaren från alla enkäter. Tabellen finns inkluderad i bilaga B5. En 

sammanställning av intervju av ledning krävdes inte då det endast gjordes med en person. 

 

Vid de fall då intervjusvaren inte varit tillräckligt motiverade har jag valt att vända mig till 

kontaktpersonen via e-mail för att utesluta eventuell förvirring. Slutligen skickades 

sammanställning av intervjusvar tillbaka till kontaktpersonen för godkännande och analysfasen 

kunde därmed påbörjas. 
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3.6 Jämförelse av tidigare studier 

 

Att studera tidigare utförda undersökningar är nödvändigt för att kunna dra relevanta slutsatser. 

Det hjälpte mig att bli mer pålästa i ämnet och gav ett intryck på hur verkligheten skiljer sig från 

fördomar i frågan. 

 

Jag undersökte de aktuella teoriernas, innebörd samt kritik som riktats mot dessa. Jag 

analyserade studiernas teori, problemformulering och syfte för att säkerställa att jag har ett 

likartat mål som författarna. Därefter studerades det empiriska materialet, frågorna som ställts 

och svaren på dessa. Jag undersökte vilka som intervjuats och hur bred undersökningen varit. Till 

sist tittade jag på diskussion och slutsats och använde det jag fann relevant som underlag på min 

egen studie.  

 

Det var givande att undersöka om slutsatsen i de olika studier skilde sig från mitt och i så fall hur 

det kan komma sig. Proceduren bidrog till ökad tillförlitlighet i rapporten och ökad relevans och 

giltighet. 

 

3.7 Studiens kvalitet 

 

3.7.1 Reliabilitet och validitet 

 

För att ett resultat ska vara användbart är det viktigt att det empiriska resultatet är tillförlitligt och 

trovärdigt, alltså ska det vara reliabelt. Det ska även ha validitet, det vill säga vara relevant 

(Jacobsen, 2008). Jag har därför haft de två orden; reliabilitet och validitet i åtanke under hela 

arbetet. Rapporten har strukturerats upp med stor noggrannhet och varje avsnitt har analyserats 

så att det inte förlorar sin tillförlitlighet och giltighet. 

 

Litteraturerna jag hittade var trovärdiga och de behandlade liknande frågor och teorier. Jag har 

därför använt flera av dem som grund vid påläsning om ämnet och även vid undersökning och 

analys. Samtidigt som mycket av det jag läste var relevant fick jag sålla bort en del då de gick 

utanför mitt problemområde, allt för att inte gå utanför ramarna och för att få ett så ansenligt 

resultat som möjligt. 

 

Genom att maila frågorna till intäktssäkringschefen som jag intervjuat jämfördes de muntliga 

svaren med de skriftliga och kunde därmed utesluta eventuell förvirring som kan uppstå under 

analysen av den empiriska delen. Jag hade ett fortsatt kontakt med honom via mail för eventuella 

frågor. Att de informanter som fick besvara frågorna skriftligen gav giltiga och betydande svar 
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kunde jag säkerställa då de var personer med flera års erfarenhet inom branschen. 

 

3.7.2 Bortfall 

 

För att studieresultatet skulle bli så verklighetstroget som möjligt ville jag utföra den empiriska 

undersökningen inom olika företag och mellan fler arbetsgivare och anställda. Att intervjua ett 

flertal företag inom samma bransch, jämföra dem med varandra för att sedan jämföra branschen i 

sig hade varit optimalt men samtidigt krävt en längre tidsperiod för att genomföra 

undersökningen. Istället för att göra ett för stort arbete och riskera kvaliteten valde jag att 

fokusera på ett företag och bibehålla kvaliteten. 

 

En annan situation där bortfall uppträdde var att en del enkätfrågor inte besvarades så utförligt 

som jag önskat, istället har det blivit korta svar. Jag har då försökt ha överseende med det och 

göra en logisk tolkning. 

 

3.7.3 Forskningsetiska aspekter 

 

Den empiriska undersökningen har gjorts med total anonymitet av informanterna för att skydda 

företaget så väl som personerna som deltagit. Detta även för att inte äventyra säkerheten inom 

företaget i fråga då jag identifierar deras övervakning som i de flesta fall fungerar som ett skydd 

mot brottslighet. Undersökningen ska inte leda till eventuella problem för arbetsgivare så väl 

som anställda. Namn på personer och företag finns därför ingenstans i intervjusvaren eller i 

uppsatsen. 

 

Innan intervjuerna påbörjades var jag noggrann med att tala om att deras personliga information 

såväl som företagets inte under några förhållanden skulle användas. Jag förklarade tydligt syftet 

med undersökningen och hur mitt arbete skulle läggas upp för att kunna få en ärlig och 

informativ empiri. 

 

Tolkningen och sammanställningen av intervjuerna gjordes så noggrant som möjligt och jag 

försökte att inte göra om svaren allt för mycket för att bibehålla orginaliteten. Det är viktigt att 

tolkningen förmedlar informantens budskap på rätt sätt så att det ska vara möjligt för andra att 

vidareanalysera vår empiri och eventuellt komma fram till ett liknande resultat. Därför valde jag 

att visa tolkningarna för ledaren jag intervjuat för att få de bekräftade. 
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4 Resultat av empiri 

 
I detta kapitel presenterar jag vilka övervakningstekniker som används inom företaget och kort 

fakta om dessa. Därefter följer en förklaring på det empiriska resultatet, först ur arbetsgivarens 

och sedan ur arbetstagarnas perspektiv. 
 

4.1 Övervakningstekniker i företaget 
 

Allt fler företag i Sverige övervakar sin personal med hjälp av datoriserade system. Övervakning 

sker av flera olika anledningar. Allt från att kontrollera sina anställda, för att se till att de gör sitt 

jobb och följer verksamhetsreglerna, till säkerhetsmässiga skäl för att fastställa en trygg och 

säker miljö för personalen att arbeta på (Skyddosakerhet.se, 2013). 

 

Nedan ger jag en enkel presentation på de övervakningssystem som råder i företaget, följt av 

deras två främsta; kameraövervakning och färddatorsystemet greenbox. Då dessa två är de 

största systemen och de som har störst inverkan på en vanlig arbetsdag har jag valt att lägga ner 

mer fokus på dem. 

 

De olika övervakningssystemen är: 

● Incheckning och inloggning: Vid skiftstart loggar varje förare in i ett inloggningssystem 

för att visa att de är på plats och för att få ut sin dagliga rutt av trafikledningen. Det finns 

även ett inloggningssystem i varje fordon där alla förare loggar in för att till exempel 

sätta igång yttre skyltar och informationssystem. 

 

● Överfallslarm: I varje fordon har föraren tillgång till ett överfallslarm, en knapp som 

finns under förarens panel som denne kan trycka på vid nöd om hot och våld uppstår. 

Med hjälp av larmet kan trygghetscentralen skicka ut omedelbar förstärkning. 

 

● Kameraövervakning: I varje fordon finns säkerhetskameror som är till för att kunna 

säkerställa att eventuella brott som till exempel skador på fordonet och överfall mot 

föraren inte sker. 

 

● Greenbox: Detta är ett färddatorsystem som registrerar chaufförens körning, där 

trafikledningen kan se hur rutterna fungerar och gå in och hjälpa till om betydande 

störningar skulle uppstå. Ifall det sker avvikelser ska det kunna planeras in 

förstärkningsfordon som kompletterar de sena avgångarna. I detta system kan ledningen 

följa förarens utveckling och på så sätt kan arbetsgivaren coacha föraren. Detta är ett 
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arbete som sker för att gynna miljön men även för att få ner onödiga kostnader i form av 

krockskador som kan leda till olyckor och personskador (Bilaga B3). 

 

4.1.1 Kameraövervakning 

 

Kriminalitet har med åren ökat avsevärt och är ett stort problem i samhället. Kameraövervakning 

har på så sätt fått ta en stor plats i samhället och är numera en vanlig metod. Denna typ av 

övervakning används i ett brottsförebyggande syfte och är i många fall en väldigt effektiv åtgärd 

(Persson, Sundqvist, 2004). 

 

Enligt en granskning som utförts i kollektivtrafiken har kameraövervakning resulterat till ökad 

trygghet bland ressenärer, mindre klotter och sabotage på färdmedel samt ökad säkerhet för 

förare (Svenskkollektivtrafik.se, 2006). Kameraövervakning kan för många innebära 

integritetsintrång. Denna typen av intrång är tillåtet då arbetsgivare meddelar sina anställda i 

förväg och får samtliga godkännanden. Ledningen måste se till att personalen har en trygg och 

säker miljö att arbeta i och kan därför implementera övervakning i syftet att förebygga och 

åtgärda problem på arbetsplatsen. Dock ska övervakningen inte vara det första alternativet för att 

komma åt problem. Om det finns andra alternativ som man kan komma åt problemen med bör 

dessa alternativ prioriteras (Datainspektionen.se, 2014).  

 

Att kameraövervakning används för att kontrollera anställda är ovanligt och används inte som ett 

verktyg för att övervaka prestationer. Kameraövervakning som används idag utförs på grund av 

säkerhetsskäl för att förhindra och kunna utreda brott. Övervakningskameror ska vara 

lokaliserade på så vis att de tillfullogör sitt ändamål och inte registrerar mer än vad som 

eftersträvas (Datainspektionen.se, 2014). 

 

4.1.2 Färddatorsystem och GPS 

 

Ett färddatorsystem kan vara av den analoga eller digitala typen och registrerar kör- och vilotider 

i fordonet det är placerat i. Sedan maj 2006 är det obligatoriskt att ha en sådan i alla fordon som 

omfattas av reglerna för kör- och vilotider inom EU (Transportstyrelsen.se, 2012). Syftet med 

färddatorsystemet är att effektivare kontrollera om förare följer regelverket.  

 

Sedan 2010 finns det ett färddatorsystem i bussar som kallas greenbox. Greenboxen är en låda 

som är till för att säkerställa att bussföraren kör miljövänligt. Lådan mäter allt från g-krafter och 

axeltryck, till bromsslitage och bränsleförbrukning och ger även feedback till förarna via 

instrumentpanelen om hur miljövänligt de kör (Ullman, 2010). Det som registreras är alltså hur 

många gånger de bromsar, gasar eller om de svänger för fort. Lådan signalerar med två olika 
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färger beroende på om körningen är godkänd eller inte. När färden är slut får föraren ett betyg för 

sin körning som automatiskt registreras hos ledningen (Sverigesradio.se, 2010). Lådan som har 

inbyggd GPS (Global Positioning System) kan även lokalisera fordonet det är placerat i 

(Dworeck, Wang, 2009). 

  

Målet med Greenboxen är att minska bränsleförbrukningen med tio procent vilket i sin tur 

motsvarar en minskning av koldioxidutsläppen med 4 000 ton per år (Ullman, 2010). Även 

slitaget på bussarna ska minskas och komforten för passagerarna ska ökas. Med hjälp av 

systemet ska tidtabeller och körtid optimeras och verkstadsservice planeras. 

 

Med GPS blir det möjligt att lokalisera föremål och personer. Systemet som får signal via minst 

fyra av de 30 satelliter som kretsar jorden, kan beräkna var den befinner sig. GPS är en 

kostnadsfri tjänst och finns idag inbyggd i t.ex. smartphones (Dworeck, Wang, 2009). 

 

GPS-användandet blir en allt vanligare övervakningsmetod inom organisationer då de blir 

billigare, mindre i storlek och lättare att få tag på (Towns, Cobb, 2012). Det är speciellt vanligt 

att arbetsgivare vars anställda förflyttar sig från en plats till en annan under sin arbetsdag väljer 

att installera ett GPS-system i den anställdes bil. Med hjälp av denna teknik kan arbetsgivare 

samla data om var bilen befinner sig, hur snabbt den kör, vart personen är på väg och hur lång tid 

som spenderades på en viss plats. De som vanligen övervakas med GPS är installatörer, 

chaufförer av olika slag och företag inom renhållning, snöröjning och avfallshantering 

(Datainspektionen.se, 2010). 

 

4.2 Arbetsgivarens perspektiv 

 

Detta avsnitt består av en presentation av resultatet från intervjuerna med arbetsgivarna. De tre 

arbetsgivare var i helheten överens om vad övervakningen innebär och gav liknande svar på 

frågorna som ställdes. 

 

4.2.1 Syn på övervakning 

 

Övervakning ska tillgodose de intressen som främjar arbetsmiljön genom att säkerställa trygghet 

och säkerhet på arbetsplatsen. Det är tillåtet att ledare med hjälp av övervakningsteknik mäter 

hur varje anställd presterar, om resultatet ska användas vid utvärdering eller förbättring 

(Westergård, 2002). Arbetsgivarna som intervjuades ser på övervakning som en framåtskridande 

process för sin verksamhet, där de får möjlighet att leda sina anställda, öka säkerheten och även 

få ner onödiga kostnader. För att kunna göra detta använder de sig bland annat av 

kameraövervakning och ett färddatorsystem (Bilaga B3). 
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På intervjuerna fick jag redovisat att övervakningen ger positiva följder. Intäktssäkringschefen 

förklarar att de ett flertal gånger befriat förare från att bli anmälda på grund av vårdslöshet i 

trafiken. Vid ett tillfälle fick de till exempel in en anmälan om att en förare körde snabbare än 

tillåtet i ett skolområde. Med hjälp av färddatorsystemet bevisades att detta inte var fallet och att 

fordonet inte kört snabbare än tillåten hastighet. Föraren befriades därmed från alla misstankar 

och fallet lades ner (Bilaga B3). 

 

4.2.2 Syftet med övervakning 

 

Arbetsgivarna är överens om att övervakning är väsentligt då de försöker ge föraren trygghet om 

en obehaglig situation uppstår. Om det är fallet har polisen tillgång till det inspelade materialet 

och kan undersöka fallet (Bilaga B3). 

 

Kameraövervakningen är till för att lösa brott vid situationer om överfall eller skadegörelse. 

Även överfallslarmet tjänar till syftet att tillkalla hjälp om föraren känner sig hotad (Bilaga B3). 

 

Jag frågade även arbetsgivarna ifall den övervakning de har idag enbart uppfyller sitt syfte eller 

registrerar mer än vad som behövs. De förklarade att det är möjligt att fel uppstår men att de 

ständigt strävar efter att behandla sin personal så riktigt som möjligt. Med hjälp av greenboxen 

kan trafikledningen se att alla turer går till utan störningar, där de i så fall skulle gå in och lösa 

problemen på olika sätt. Om det uppstår komplikation i trafiken kan ledningen med hjälp av 

systemet coacha föraren. Den används dessutom för uppföljning av förarnas arbete då de vill ge 

dem stöd till att bli bättre och köra miljövänligare (intervju, fråga 10).  

 

4.2.3 Effekter av övervakning 

 

Sedan färddatorsystemet implementerades har drivmedelskostnaderna minskat med 30 procent 

och slitage på bussarnas olika delar har minskat med 25 procent. Även antalet krockskador har 

minskat. Detta på grund av att föraren följer upp sin körning i systemet och är i ständig strävan 

att prestera bättre. Som ett resultat av övervakningskamerorna är det fler förare som väljer att 

köra natt, ett val som tidigare hade övervägts (Bilaga B3). 

 

Övervakningen har inte orsakat några större konflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare. Då 

Greenboxen först implementerades uppstod en del osäkerhet bland förarna då de inte var 

medvetna om syftet med registreringen. Däremot hjälpte utbildningen förarna att förstå syftet 

med miljövänlig körning och utveckling. Idag vill de flesta förare följa upp sin körning och är 

positiva till utvecklingen som det resulterar i (Bilaga B3). 
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Vid implementeringen skedde utbildningen i form av gruppsamtal där alla förare i gruppen fick 

chansen att ställa frågor och försöka förstå syftet med övervakningssytemet. Samtalen gav 

positiva resultat och de flesta var överens om att systemet skulle ge goda resultat (Bilaga B3). 

4.3 Arbetstagarens perspektiv 
 

4.3.1 Syn på övervakning 

 

Arbetstagarna hade likartade svar angående synen på övervakning på arbetsplatsen. Flertalet har 

inte känt av någon påverkan av kameraövervakningen som finns och på så sätt har det inte 

påverkat deras psykiska hälsa, med förklaringen att de utför sitt jobb väl under tjänsten. Två av 

arbetstagarna hade avvikande svar, då en av dem svarade att han under sin arbetstid någon gång 

kunde komma att tänka på att kamerorna finns, men vanligtsvis inte kände sig övervakad eller 

kontrollerad under sitt dagliga arbete. Dock svarade denne person att det finns de fall då han har 

känt sig övervakad som exempelvis när arbetsgivaren kommit fram med resultat på körningen. 

Den andra personen nämnde att han inte riktigt påverkades av kameraövervakningen men att 

förarnas körning registreras i systemet vilket kontrolleras av arbetsgivarna. Vidare innebär detta 

att man som förare har i arbetsuppgift att köra bra och inte orsaka några eventuella trafikolyckor 

samt ta hänsyn till miljövänlig körning. Arbetstagarna menar att övervakningen tillför flera 

fördelar så att chaufförerna känner sig trygga och säkra under sina arbetstider. Om någon 

obehagliga incident inträffar ombord, finns det tillgängliga bevis då det med stor sannolikhet 

finns inspelat. En del av enkättagarna påpekade att nackdelar med övervakning skulle kunna vara 

om det missbrukas och används till fel syfte, såsom att kränka individens integritet och påverka 

ens privatliv (Bilaga B5).  

 

4.3.2 Medvetenhet av övervakningens ändamål 

 

Samtliga arbetstagare är väl medvetna om övervakningens syfte och anser även att det är ett 

godtagbart syfte. Arbetstagarna konstaterade att syftet med övervakningskamerorna på bussarna 

finns till av säkerhetsskäl då rån, våld och skadegörelse på bussar är förekommande. Med hjälp 

av kamerorna på bussen kan polisen få tillgång till det inspelade materialet och kan lösa 

eventuella brott eller våld (Bilaga B5). 

 

Övervakning på bussarna har en positiv inverkan hos arbetstagarna, på så sätt att de känner sig 

trygga, säkra och känner sig inte ensamma. Vidare frågade jag arbetstagarna ifall syftet med 

övervakningen uppnås och om övervakningen de har idag enbart uppfyller sitt syfte och inte 
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registrerar mer än vad som behövs. Där fick jag ett antal diffusa svar såsom ”jag vet inte”, ”jag 

hoppas det” och ”jag tror det”. En del av arbetstagarna kunde inte ta ställning till frågan om 

syftet med övervakningen uppnås, eftersom det var något de inte var bekanta med. Arbetstagarna 

hade ingen tolkning om hur den övervakning de har idag brukas. Det var en av arbetstagarna som 

svarade att han inte hade någon erfarenhet men att en av hans kollegor blev slagen av en resenär 

och förmodade att polisen hittade denna resenär med hjälp av det inspelade materialet i bussen. 

Hur ledningen använder sig utav övervakningen berörde inte arbetstagarna, med anledningen att 

de gör sitt jobb. En av dem svarade att det har betydelse för honom, så länge det inte påverkar 

hans jobb negativt och ifall det är nära kontroll kan det resultera till kränkning av integritet. Han 

menade att företaget ska uppnå det målet som är avsett med kamerorna och inte mycket mer 

(Bilaga B5). 

 

Vidare frågade jag ifall deras arbetsgivare informerar dem om att ett nytt övervakningssystem 

ska träda i kraft, hur de går till väga och hur långt innan brukar de informeras. Samtliga svarade 

att de informeras i god tid av sina arbetsgivare och information dyker upp på informationstavla. 

En av arbetstagarna nämnde även att informationen som finns på informationstavlan inte tas del 

av med någon större noggrannhet (Bilaga B5). 

 

4.3.3 Effekter av övervakning 

 

Majoriteten av arbetstagare hade ingen erfarenhet av att arbetsgivare hade kritiserat anställda för 

deras prestationer. Frågan jag ställde dem var om de någon gång fått kritik för sina övervakade 

prestationer eller arbetssätt, därav svarade två stycken att de har blivit uppmanade till bättre och 

miljövänligare körning men benämner inte detta som kritik utan snarare som coaching (Bilaga 

B5). 

 

Samtliga kände att övervakning varken kontrollerar deras arbetssätt eller begränsar deras 

beteende. Arbetstagarna svarade att de gör sitt jobb och av den anledningen påverkas de inte. De 

flesta av arbetstagarna har inte haft någon erfarenhet om att övervakning kan orsaka konflikter 

mellan arbetsgivare och arbetstagare. Men flera stycken tog antagandet att det kan orsaka 

konflikter ifall arbetsgivare blir missnöjd med en förare som beter sig dåligt under arbetstid. En 

av dem svarade att övervakningen har orsakat konflikt då arbetsgivaren haft klagomål och varit 

missnöjd med förarens beteende och arbetssätt (Bilaga B5). 
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5 Analys och diskussion 
 

5.1 Agentteorin 
 

Agentteorin beskriver hur man kan uppnå organisatorisk framgång i en relation mellan 

arbetsgivare och anställda och förutsätter att det finns en motsättning mellan de två parter. Syftet 

är att motivera de anställda till att agera efter ledningens intresse via ett avtal (Jensen & 

Meckling, 1976). Teorin grundar sig på de olika mål och intressen som vanligen finns i en 

relation mellan ledning och personal och hur man kommer över dessa hinder och gemensamt 

främjar organisation och individ (Eriksson-Zetterquist, Kalling, Styhre, 2005). 

 

Jensen och Meckling skriver att om en agents handlingar inte går att observera är det omöjligt att 

utforma ett kontrakt baserat på dessa handlingar, alltså är en form av övervakning obligatorisk 

(Jensen & Meckling, 1976). I mitt studieobjekt är det nödvändigt att på något sätt, till exempel 

via ett system kunna säkerställa att bussturerna fungerar som de ska, alltså miljövänligt, enligt 

schema och i en trygg och säker miljö. Företaget har därför implementerat olika system; 

greenbox, kameror, överfallslarm, incheckning och även inloggning i bussystemet (Bilaga B3).  

 

När man i ett företag anställer ny personal sker det ett risktagande då ledningen inte kan veta om 

personen är rätt för företaget. Däremot är det möjligt att i efterhand kontrollera att arbetet sköts 

och att företaget gynnas. För att hindra att personalen arbetar själviskt så som agentteorin påstår, 

krävs det att man inför en del incitament (Jensen, Meckling, 1976). Mitt studieföretag har infört 

ett färddatorsystem. Då detta system är väl mottaget av såväl personal som ledning bidrar det till 

att alla parter gynnas på sitt sätt. Intäktssäkringschefen förstärker detta genom att förklara att 

syftet med övervakningssystemen är mer än bara övervakning. Systemen används till för att 

hjälpa förare i utsatta situationer. En annan faktor är utveckling. Om det råder ett ovanligt fall är 

det möjligt för ledaren att följa och coacha föraren. Därmed kan man aktivt reducera risken för 

olyckor och det blir möjligt att köra mer miljövänligt. Med färddatorsystemet har trafikledningen 

åtkomst till bussar och turer i realtid och kan vid behov sätta in ersättningsbussar och extra hjälp 

(Bilaga B3). På detta sätt kan ledning och personal gemensamt få mål och intressen tillfredställda 

och hela organisationen främjas. 

 

Förare som sköter sig och som dessutom utvecklas i rätt riktning kan i systemet följa upp sitt 

arbete och motiveras till att bli bättre. Beröm från närmaste ledare är en faktor för motivation 

som i slutändan gynnar företaget. Mitt resultat stämmer väl överens med vad som tidigare sagts i 

ämnet. I flera av de artiklar jag undersökte förklarades att om övervakningsdatan aktivt används 

för att hjälpa de anställda, till exempel för att öka produktivitet, kommer det med stor 

sannolikhet accepteras och bidra till effektivisering av deras arbete. Detta till skillnad från om 
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övervakningsdatan hade används till att kontrollera eller begränsa personalens beteenden, då det 

hade gett motsatt effekt. Så länge fördelar väger tyngre än nackdelar är chansen stor att olika 

övervakningssystem accepteras. I mitt studieobjekt ser man tydligt att färddatorsystemet inte 

bara accepteras utan även utnyttjas tillfullo. Den tydliga förklaringen för detta är att fördelarna är 

så pass fler än nackdelarna och att förarna på flera olika sätt får hjälp av systemet, att det tas 

emot utan problem. 

 

Om en förare inte följer de regler som sätts upp av ledningen kan konflikter uppstå. En av 

informanterna medger att det vid ett tillfälle uppstått en konflikt när arbetsgivaren haft klagomål 

på personens prestation (Bilaga B5). Arbetstagaren har då i färddatorsystemet kunnat se hur 

föraren beter sig i trafiken och har med starka bevis kunnat klaga på personen i fråga. En 

liknande historia fick jag i intervjun som gjordes ur ledningens perspektiv. Där säger 

intäktssäkringschefen att om de misstänker att deras anställda beter sig märkligt, har de möjlighet 

att göra en rutinkontroll i systemet för att få misstankarna bekräftade (Bilaga B3). Här spelar 

syftet med övervakningssystemet stor roll. Om systemet används för att kontrollera eller 

begränsa arbetstagarna kan det få flera negativa effekter, personalens välbefinnande, 

arbetskultur, produktivitet, kreativitet och motivation förvärras. Om det istället används för att 

undersöka om eventuella misstankar är sanna eller inte, innan det sker ett personligt påhopp från 

ledarens sida, kan man undvika onödiga konflikter och bevara arbetskulturen. 

 

Flera forskare har kritiserat agentteorin då de tycker att det är en förenkling av den verkliga 

bilden (Lan, Heracleous, 2010) och att den inte bidrar till att lösa de organisatoriska problemen 

(Dalton et al., 2003). Dock är det ett verktyg som sätter fokus på interna relationer (Miles, 2012). 

Jag anser att bra företagsklimat är minst lika viktigt som ekonomisk tillväxt. Ett företag som har 

fungerande relationer mellan ledning och arbetstagare och som erbjuder utvecklingsmöjligheter 

för sin personal är de som i längden gynnas. Med hjälp av agentteorin sätts fokus på just detta 

och studieföretaget är ett bevis på hur viktiga dessa faktorer är. 

 

5.2 Integritet 
 

Personlig integritet handlar om att en persons värderingar, åsikter och trosföreställning inte får 

manipuleras eller kränkas (SMER.se, 2014) och om rätten att behålla vissa saker för sig själv 

(Nationalencyklopedin.se). Då många tycker att personlig integritet är ett komplicerat begrepp, 

har James H. Moor (1997) gjort en tolkning på det. Han benämner tre teorier; the control theory, 

the restricted access theory och the control/restricted access theory. 

 

Den första teorin handlar om att kunna kontrollera informationen om oss själva, hos andra 

personer (Fried, 1984). Den andra teorin behandlar hur stor möjlighet andra har att hitta 
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personlig information och att det är upp till varje person att besluta vad som ska vara tillgängligt 

för vem och till vilken nivå (De Cew, 2002). Den sistnämnda teorin är en kombination av de två 

första teorier. Den beskriver alltså vikten av att kunna kontrollera att rätt person har tillgång till 

rätt information vid rätt tidpunkt (Moor, 1997).  

 

Kameraövervakning anses i många fall innebära integritetsintrång men då säkerhet värdesätts i 

företaget är denna typen av övervakning en essentiell faktor. Arbetsgivarna bekräftar att de med 

hjälp av övervakningen löst fler brott än tidigare (Bilaga B3) och att förarna känner sig betydligt 

tryggare (Bilaga B5). Så länge övervakning utförs på rätt sätt enligt lagar och etiska perspektiv 

går det från att göra intrång, istället över till att bli en accepterad och till och med en ytterst 

gynnsam metod. 

 

Som en arbetstagare är det ibland svårt att skydda sin integritet då det mesta registreras i olika 

system och de flesta har tillgång till datan (Palm, 2004). Personerna på mitt studieföretag kan 

inte kontrollera den personliga information som företaget registrerar under ett arbetspass, i den 

bemärkelsen som beskrivs i teorierna. Däremot är det inte väsentligt på samma sätt som på en del 

andra företag då syftet med registreringen främst är säkerhet och miljöpåverkan. Som det 

konstaterats tidigare i uppsatsen, är det lätt för den övervakade att acceptera övervakning om den 

sker i syftet att uppnå företagsmålen eller om den är till för att aktivt hjälpa de anställda (tabell 

2.1). Detta har bekräftats av informanterna då de vet att kameraövervakningen finns för att öka 

säkerheten och färddatorsystemet är till för att minska olyckor, värna om miljön och utveckla 

förarna (Bilaga B5). Även arbetsgivarna talar om för mig att övervakningen främst sker för att ge 

föraren en trygghet på arbetet. De tillägger dessutom att de vid ett flertal tillfällen löst olika fall 

då till exempel förarna anklagats för vårdslös körning (Bilaga B3) eller då hot om våld uppstått 

(Bilaga B5).  

 

Om vi återkopplar till Moors teorier om personlig integritet, ser vi som sagt att det inte är möjligt 

för personalen på studieföretaget att kontrollera den personliga informationen som registreras 

men att det inte har betydelse så länge ledningen har tydliga mål och informerar sin personal om 

hur övervakningssystemen är tänkt att fungera, vilka som har tillgång till datan som registreras 

och när det eventuellt ska användas (tabell 2.1). Så länge det finns ett samförstånd mellan de 

båda parter kan övervakning istället för att leda till konflikt, bidra till organisatorisk välmående 

och till och med ett samarbete mellan ledare och arbetstagare. Om arbetstagarna är öppna för att 

utveckla sig själva kan de med hjälp av färddatorsystemet göra det på ett effektivt sätt, där de kan 

följa upp sin utveckling med arbetsgivarens hjälp. Ett samarbete mellan arbetsgivare och 

arbetstagare kan leda till goda resultat ur båda perspektiven. 

 

Integritet och registrering av personlig information på företag är ett känsligt ämne och gränsen 

mellan vad som är etiskt korrekt och inte är tunn. Även när jag ställer mitt empiriska resultat mot 
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olika teorier i tidigare utförda studier ser jag att det är en komplicerad fråga då allting inte är 

svart och vitt. Däremot är det bekräftat av både arbetsgivaren och arbetstagaren att 

övervakningen på studieföretaget sker på ett professionellt och etiskt korrekt vis, då de flesta är 

nöjda. De aktuella övervakningssystemen bidrar till flera positiva faktorer så som personlig 

utveckling, möjligheter för uppföljning av arbete och gynnar samtliga perspektiv och 

organisationen. 

 

5.3 Tidigare genomförda studier 
 

Om vi jämför resultaten från intervjun med resultaten från enkäterna ser vi att arbetsgivare och 

arbetstagare i stort sett är överens om vad övervakningssystemen är till för och hur de är tänkt att 

fungera. Som jag tidigare i uppsatsen nämnt utgår agentteorin ifrån att agent och principal har 

olika intressen samt för att de båda ska kunna samarbeta bör deras intressent tillfredställas på 

något sätt. I mitt studieföretag sker detta på olika sätt. De flesta av oss har någon gång varit med 

om att bussen vi väntar på inte kommer i tid eller i värsta fall, inte kommer alls. Sådana 

händelser leder till missnöjda kunder och fler klagomål men om man med hjälp av ett system kan 

kontrollera att en buss följer tidtabellen, och kan sätta in ersättningsbussar vid behov, kan detta 

problem minimeras. 

 

En annan viktig aspekt är miljön. Att förare väljer att köra på ett mjukare sätt då det i 

färddatorsystemet är möjligt att följa upp arbetet leder till minskat utsläpp, mindre ekonomiska 

utgifter för företaget och minimerad risk för krockskador och olyckor.  

 

Det leder också till ökad komfort hos passagerare. Även om en del förare kan känna sig 

begränsade på grund av systemet, väger de positiva aspekterna över de negativa. Dessutom 

konstaterades av en del förare att de har vant sig vid systemet och drar nytta av dess funktioner.  

 

Precis som det i agentteorin uttrycks bidrar systemen till att de båda parter gynnas på olika sätt 

och vidare gynnas företaget i sig. 

 

Onekligen är fördelarna med de olika övervakningssystemen flera men det är även viktigt att 

riskerna poängteras. I tabellen med de olika teorier från tidigare utförda studier (bilaga B1), finns 

en del viktiga faktorer att beakta. Där nämns en teori om handlar om att övervakning bör ske 

inom en begränsad tid, omfattning eller område. Då detta är ett projekt som är i ständig 

utveckling kan övervakningen inte begränsas inom tid, däremot kan det begränsas i omfattning. 

Att systemen inte utvecklas till den mån att de kränker den personliga integriteten hos förare är 

viktigt. Sjöberg skriver att anställda påverkas negativt om de konstant övervakas och kritiseras 

(Sjöberg, 2005). Till exempel att en kamera är riktad rakt på föraren istället för på bussen. Det är 
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viktigt att syftet till övervakningen inte glöms bort så att det i framtiden inte innebär att förare 

känner sig frihetsberövade. 

 

Vid implementering av ett nytt system är det viktigt att de berörda arbetstagare blir väl 

informerade och ges tillfälle att vara delaktiga i implementeringsprocessen. Om så är fallet och 

personalen får vara med och till exempel ge önskemål på funktioner och dylikt, kan acceptansen 

öka markant. I studieföretaget har de i dagsläget inga större problem på acceptans, men för att 

redan i början inte stöta på dessa problem kan sådana metoder tas till bruk. Precis som jag antog i 

början av studien, att hemligheten i att få övervakning accepterad, kan vara just att informera och 

kommunicera. På så sätt kan arbetsgivare lyfta fram fördelarna med systemen och reducera en 

del av den oro som vanligen kan uppstå. Även i en av teorierna beskrivs att en faktor som leder 

till acceptans är om övervakningen sker för att underlätta deras arbete, öka effektivitet eller 

säkerhet (Webster, 2013). I fallet här täcker företaget väl in dessa tre faktorer. 
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6 Slutsats 

 

Syftet med min undersökning var att ta reda på vilka effekter man kan se från datoriserad 

övervakning av anställda och om det är värt att installera ett övervakningssystem med syftet att 

gynna organsiationen. Undersökningen visar att de uppnådda effekterna av övervakningen är att 

drivmedelskostnader sänkts med 30%, fordonen slits mindre än tidigare och antalet krockskador 

har minskat. Förarna är även villiga att utvecklas och är positivt inställda till att följa upp sitt 

arbete med hjälp av färddatorsystemet. En annan effekt är att förare nu väljer att arbeta under 

natten då de med hjälp av övervakningskamerorna känner sig tryggare. 

 

Resultatet från mitt studieobjekt, tillsammans med olika teorier i ämnet, visar att så länge företag 

och arbetsgivare har en giltig anledning för implementering av ett övervakningssystem och att 

denna anledning förmedlas till arbetstagare på ett tydligt sätt, är chansen stor att det accepteras. 

Däremot bör arbetstagare gynnas på ett eller annat sätt för att det inte ska uppstå konflikt mellan 

arbetgivare och arbetstagare. 

 

Huvudanledningen att övervakning sker på studieföretaget är miljöpåverkan, behovet av ökad 

säkerhet och strävan att minimera krockskador. Då man i de olika systemen, tillsammans med 

ledning och förare kan kontrollera dessa tre faktorer och dessutom erbjuda föraren 

utvecklingsmöjligheter, går övervakningssystemen från att vara oroväckande och ett negativt 

laddat ord, till att bli ett verktyg som gynnar förare minst lika mycket som ledning. Då föraren på 

ett klart och tydligt sett kan följa upp sitt arbete och resultatet blir det snabbt ett verktyg som 

används medvetet. 

 

Vid fall där övervakning leder till oro bland de anställda är det viktigt att problemen 

kommuniceras och försöker lösas. Man kan ta till olika metoder som till exempel work shops, 

informationsmöten eller information på anslagstavla. Vad som fungerar bäst kan variera från en 

organisation till en annan, det viktiga här är att kommunikationen sker. Mitt resultat visar att 

nyckeln till att få övervakning accepterad är just att kommunicera och informera. Något som 

vanligen leder till den oro som uppstår är ovissheten om hur det registrerade materialet kommer 

att användas. Därför bör man som arbetsgivare först bearbeta detta steg. När personalen kommit 

oron kan de börja samarbeta. 

 

I början av denna studie ställde jag frågan om datoriserad övervakning är så ogynnsamt som det 

verkar eller om vi med hjälp av rätt verktyg och metoder kan uppnå resultat som aldrig uppnåtts 

förut. Svaret är tydligt; om övervakning sker på ett etiskt korrekt vis, har klara mål och gynnar 

alla parter på ett eller annat vis, kan det bli ett användbart verktyg som ger goda resultat. 
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B2 Intervjuguide Arbetsgivare 

 

1. Har ni någon form av övervakning av era anställda? T.ex. kameraövervakning, passerkort, 

inloggning, realtidskontroll av vad en anställd gör o.s.v. 

2. Det finns för- och nackdelar med att övervaka anställda. Det kan t.ex. ge ökade intäkter och ett 

effektiviserat arbete men samtidigt kan personalen känna att det är obehagligt. Vad anser ni som 

företag om att övervaka anställda? Tror ni att det är värt det eller inte? 

3. Varför implementerade ni en Greenbox? 

4. Finns det siffror eller nån information överhuvudtaget som påvisar att greenboxen har gett de 

resultat ni önskat? 

5. Har antalet brott minskat med hjälp av övervakningskameror? Finns det siffror på detta? 

6. Har ni någon gång haft behovet av att gå in och kontrollera om en anställd gör sitt jobb? Och 

vad har effekterna av detta blivit? 

7. Har ni någon gång känt att övervakningen ger en positiv/negativ följd? T.ex. att personalen 

jobbar mer effektivt och gör vad de ska, att bussarna slits mindre eller att de anställda känner att 

det är obehagligt och de känner sig kränkta? 

8. Tycker du att övervakningen hos er har ett godtagbar syfte och uppnås syftet? 

9. Tror du på att den övervakning ni har idag enbart uppfyller sitt syfte och inte registrerar mer 

än vad som behövs? 

10. Tror du att övervakningen kontrollerar personalens arbetssätt eller begränsar deras beteende? 

I så fall på vilket sätt? 

11. Har övervakning någon gång orsakat konflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare? Om ja, 

på vilket sätt? 

12. När en ny person anställs, och avtal görs, hur behandlas övervakningsfrågan i avtalet? Är det 

något som diskuteras eller är det givet att övervakning ska ske och att det ska accepteras? 

13. Hur långt innan informeras personalen innan ett övervakningssystem träder i kraft? Och hur 

går ni tillväga när ni ska informera personalen? 

14. Hur säkerställer ni att arbetstagarna arbetar på ett sätt som gynnar företaget istället för att 

arbeta efter sina egna intressen? 
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B3 Intervjuprotokoll Arbetsgivare 

B3.1 Arbetsgivare 1 

 

Arbetsgivare 1 

1. Har ni någon form av övervakning av era anställda? T.ex. kameraövervakning, 

passerkort, inloggning, realtidskontroll av vad en anställd gör o.s.v. 

- Vi har kameraövervakning i bussarna för att kunna lösa brott som sker ombord på våra fordon. 

I detta fall gäller skador på bussen eller överfall mot våra anställda. Föraren har även ett 

överfallslarm (knapp under förarens panel) som de trycker på om hot och våld situation uppstår. 

Alla hot mot förare anmäls till polisen och trygghetscentral skickar förstärkning när det uppstår 

en sådan situation. 

- Vi har inga passerkort men alla förare måste checka in att de kommit till jobbet på morgonen 

och samtidigt få ut sin dagliga tjänst utav trafikledningen. 

- Alla förare måste logga in i bussystemet för att kunna få igång alla yttre skyltar och 

informationssystem som styrs automatiskt ifrån den så kallade ”buss pc”. 

- Vi har också ett system som vi kallar för Greenbox som registrerar förarens körsätt.  

2. Det finns för- och nackdelar med att övervaka anställda. Det kan t.ex. ge ökade intäkter 

och ett effektiviserat arbete men samtidigt kan personalen känna att det är obehagligt. 

Vad anser ni som företag om att övervaka anställda? Tror ni att det är värt det eller inte? 

- Det beror på vad du menar med övervakning? Vi har olika system för att kunna utveckla våra 

anställda. Vi har även övervakningssystem för att kunna hjälpa våra anställda i utsatta 

situationer så som överfallskameror. 

- I det dagliga arbetet har vi Greenboxen som registrerar den anställdes körning för att 

trafikledningen ska kunna se att alla turer körs utan störningar och om det sker avvikelser så 

planerar man in förstärkningsbussar som ersätter de sena avgångarna i linjen. I detta system kan 

vi även följa förarens utveckling och på så sätt kan vi coacha föraren. Detta är ett arbete vi gör 

både för att gynna miljön men även för att få ner onödiga kostnader i form av krockskador som 

kan leda till olyckor och personskador. 

3. Varför implementerade ni en Greenbox? 

- Greenboxen implementerades  för att förarna ska bli miljövänligare i sin körning och för att få 
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ner drivmedelskostnader och slitage på bussarna. Med hjälp av Greenbox har man även minskat 

på krockskador drastiskt och annat som relateras till vårdslös körning. 

4. Finns det siffror eller nån information överhuvudtaget som påvisar att greenboxen har 

gett de resultat ni önskat?  

- Vi har med hjälp utav Greenbox sänkt våra drivmedelskostnader med 30%, vi har mindre 

slitage i däck, bromsar och speglar ca 25 %. Vi har mycket mindre krockskador för varje år och 

detta beror på att varje förare följer upp sin körning och vill hela tiden prestera bättre. Förarna 

kör säkrare och mjukare och på så sätt utsätter sin buss för mindre trafikfaror. 

5. Har antalet brott minskat med hjälp av övervakningskameror? Finns det siffror på 

detta? 

- Vi har inte riktigt kunnat se om brotten har minskat pga överfallskamerorna men vi har 

definitivt löst flera brott än tidigare. Förarna känner sig betydligt tryggare och väljer att köra 

under nattid något som man normalt hade övervägt. 

6. Har ni någon gång haft behovet av att gå in och kontrollera om en anställd gör sitt 

jobb? Och vad har effekterna av detta blivit?  

- Ja vi har fått göra det i vissa fall då vi misstänkt att den anställde betett sig väldigt märkligt i 

flera omgångar. Vi har då gjort en rutinkontroll för att kunna vara säkra på att den anställda inte 

gör något som kan skada. 

7. Har ni någon gång känt att övervakningen ger en positiv/negativ följd? T.ex. att 

personalen jobbar mer effektivt och gör vad de ska, att bussarna slits mindre eller att de 

anställda känner att det är obehagligt och de känner sig kränkta? 

- Jag kan bara säga att det har varit positivt. Vi har ett flertal gånger befriat förare från att bli 

anmälda p.g.a. vårdslöshet i trafiken. Vi fick bl.a. in en anmälan om att en buss körde över 80 

km/h utanför en skola och var nära på att köra på skolelever. Den som ringde in anmälde detta 

tillsammans med skolan. Vi kunde väldigt snabbt få ut rapporter om hastigheten på bussen som 

körde den specifika tiden som de angav i anmälan. Det visade sig att vår förare körde hela 

sträckan mellan 28-32 km/h. Detta befriade föraren från alla misstankar och oss som ansvarig 

företag. 

8. Tycker du att övervakningen hos er har ett godtagbar syfte och uppnås syftet? 

- Jag tycker det är till ett godtagbart syfte då vi försöker ge föraren trygghet om det är så att 

hon/han råkar illa ut under sin tjänst. Polisen har då tillgång till det inspelade materialet och kan 
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endast få ut filmerna när en anmälan sker. 

-  Absolut det tycker jag. Vi har flera gånger löst olika fall med hjälp av övervakningen. 

9. Tror du på att den övervakning ni har idag enbart uppfyller sitt syfte och inte 

registrerar mer än vad som behövs? 

- Absolut det vill jag tro. Sen kan det alltid bli fel men man försöker alltid vara så korrekt det 

går. 

10. Tror du att övervakningen kontrollerar personalens arbetssätt eller begränsar deras 

beteende? I så fall på vilket sätt? 

- När det gäller systemet som registrerar förarens körsätt så har den bara använts för 

utvecklingssyften d.v.s. vi försöker följa upp förarna för att kunna ge dem de stöd de behöver för 

att kunna bli bättre och miljövänligare förare. Vi jobbar väldigt mycket för en grönare miljö 

därför behöver vi använda oss utav detta system som registrerar förarens körning. 

Kameraövervakningen som vi har ombord är endast till för att polisen ska kunna få ut inspelat 

material då överfall mot förare ägt rum. 

11. Har övervakning någon gång orsakat konflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare? 

Om ja, på vilket sätt? 

- Nej inte direkt. I början så visste förarna inte syftet med registreringen av körsättet men efter 

utbildning så förstod förarna syftet med miljövänlig körning och utveckling. Vi har förare som 

dagligen vill följa upp sin körning. 

12. När en ny person anställs, och avtal görs, hur behandlas övervakningsfrågan i avtalet? 

Är det något som diskuteras eller är det givet att övervakning ska ske och att det ska 

accepteras? 

- Inga direkta frågor kring övervakningen men nyanställda informeras om utrustningen vid 

anställning och utbildning på rutiner ges för överfall och krissituationer. 

13.  Hur långt innan informeras personalen innan ett övervakningssystem träder i kraft? 

Och hur går ni tillväga när ni ska informera personalen?  

- Vi försökte informera personalen så fort vi installerade systemet. Vi gjorde det i form av 

gruppsamtal där alla förare i gruppen fick chansen att ställa frågor och förstå innebörden av 

denna övervakning. Vi lyckades väldigt väl efter alla dessa möten då de flesta tyckte detta var 

det bästa för ens utveckling. 

14. Hur säkerställer ni att arbetstagare arbetar på ett sätt som gynnar företaget istället för 
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att arbeta efter sina egna intressen?  

- Greenboxen visar hur arbetet sköts och där ser vi också om något inte fungerar som det ska. 

 

B3.2 Arbetsgivare 2 

 

Arbetsgivare 2 

1. Har ni någon form av övervakning av era anställda? T.ex. kameraövervakning, 

passerkort, inloggning, realtidskontroll av vad en anställd gör o.s.v. 

 

- Ja, kameraövervakning i våra fordon och ett system vi kallar greenbox. Den registrerar 

hur föraren kör. Sen har vi lite mindre system där förare loggar in när de påbörjar ett 

skift. 

 

2. Det finns för- och nackdelar med att övervaka anställda. Det kan t.ex. ge ökade 

intäkter och ett effektiviserat arbete men samtidigt kan personalen känna att det är 

obehagligt. Vad anser ni som företag om att övervaka anställda? Tror ni att det är 

värt det eller inte? 

 

- Syftet med övervakningen är främst säkerhet. Då är det helt klart värt det. Och med 

greenboxen försöker vi minska trafikrisker och tänka på miljön.  

 

3. Varför implementerade ni en Greenbox? 
 

- För att gynna miljö och minska olyckor i trafiken.  

 

4. Finns det siffror eller nån information överhuvudtaget som påvisar att greenbox 

har gett resultat på miljöpåverkan?   

 

- Antalet krockskador har minskat men jag har ingen exakt siffra på det. Våra bussar slits 

mindre sedan systemet kom till och även bränsleförbrukningen har minskat. 

 

5. Har antalet brott minskat med hjälp av övervakningskameror? Finns det siffror på 

detta?  

 

- Jag vet inte om brotten minskat men det har blivit lättare för polisen att lösa brott. 

 

6. Har ni någon gång haft behovet av att gå in och kontrollera om en anställd gör sitt 

jobb? Och vad har effekterna av detta blivit? 
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- Ja det händer om vi t.ex. får en anmälan. Det kan visa om föraren gjort något fel i trafiken 

eller inte.  

 

7. Har ni någon gång känt att övervakningen ger en positiv/negativ följd? T.ex. att 

personalen jobbar mer effektivt och gör vad de ska, att bussarna slits mindre eller 

att de anställda känner att det är obehagligt och de känner sig kränkta? 

 

- Våra förare känner sig säkrare tack vare de olika systemen. Jag har inte fått något 

klagomål.  

 

8. Tycker du att övervakningen hos er har ett godtagbar syfte och uppnås syftet? 

 

- Ja, som jag sa tidigare så är syftet säkerhet och miljö. Detta täcker vi in rätt bra.  

 

9. Tror du på att den övervakning ni har idag enbart uppfyller sitt syfte och inte 

registrerar mer än vad som behövs? 

 

- Det kan jag inte svara på helt säkert men det tror jag. 

 

10. Tror du att övervakningen kontrollerar personalens arbetssätt eller begränsar 

deras beteende? I så fall på vilket sätt? 

 

- Jag vet inte om kanske kameraövervakningen kan kännas jobbig. Men det är kanske 

något man vänjer sig vid. Annars tror jag inte att det är några problem om man gör sitt 

jobb ordentligt.  

 

11. Har övervakning någon gång orsakat konflikter mellan arbetsgivare och 

arbetstagare? Om ja, på vilket sätt? 
 

- Inte vad jag vet.  

 

12. När en ny person anställs, och avtal görs, hur behandlas övervakningsfrågan i 

avtalet? Är det något som diskuteras eller är det givet att övervakning ska ske och 

att det ska accepteras? 

 

- Vi diskuterar inte övervakningen men de informeras om hur det fungerar. 

 

13. Hur långt innan informeras personalen innan ett övervakningssystem träder i 

kraft? Och hur går ni tillväga när ni ska informera personalen? 
 

- Informationen kommer när det är färdigt. Vi har gruppsamtal och liknande.  

 

14. Hur säkerställer ni att arbetstagarna arbetar på ett sätt som gynnar företaget 

istället för att arbeta efter sina egna intressen? 
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- Med hjälp av greenboxen ser vi om de gör sitt jobb.  

 

B3.3 Arbetsgivare 3 

 

Arbetsgivare 3 

1. Har ni någon form av övervakning av era anställda? T.ex. kameraövervakning, 

passerkort, inloggning, realtidskontroll av vad en anställd gör o.s.v. 

 

- Ingen egentlig kontroll men det finns ett system som registrerar körsätt som kallas 

greenbox och sen har vi ett antal kameror i alla fordon.  

 

2. Det finns för- och nackdelar med att övervaka anställda. Det kan t.ex. ge ökade 

intäkter och ett effektiviserat arbete men samtidigt kan personalen känna att det är 

obehagligt. Vad anser ni som företag om att övervaka anställda? Tror ni att det är 

värt det eller inte? 

 

- Övervakningen har visat resultat. Vi har färre krockskador, mindre slitage och vi försöker 

gynna miljön. Om personalen skulle tycka att det är obehagligt ska vi helt klart försöka 

hjälpa dem men det är inget problem jag stött på ännu. 

 

3. Varför implementerade ni en Greenbox? 
 

- För att kunna minimera vårdslös körning skulle jag säga. Samtidigt värnas ju miljön och 

medtrafikanter.  

 

Finns det siffror eller nån information överhuvudtaget som påvisar att greenboxen 

har gett de resultat ni önskat? 

 

- Ja, våra drivmedelskostnader har sänkts med 30% och bussarna slits betydligt mindre nu.  

 

4. Har antalet brott minskat med hjälp av övervakningskameror? Finns det siffror på 

detta? 

 

- Brotten kan vi inte se om de har minskat men fler brott har lösts än tidigare. Någon siffra 

hag jag faktiskt inte.  

 

5. Har ni någon gång haft behovet av att gå in och kontrollera om en anställd gör sitt 

jobb? Och vad har effekterna av detta blivit? 
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- Det kan hända när vi märker att något inte stämmer eller om en olycka sker. Också om en 

anmälan görs. 

 

6. Har ni någon gång känt att övervakningen ger en positiv/negativ följd? T.ex. att 

personalen jobbar mer effektivt och gör vad de ska, att bussarna slits mindre eller 

att de anställda känner att det är obehagligt och de känner sig kränkta? 

 

- Våra förare kör lugnare sedan greenboxen kom. Det är ju positivt ur flera aspekter som 

miljöpåverkan och säkerhet i trafiken. Vi har även sett de fall förare blivit anmälda men 

egentligen inte gjort något fel. Då slipper föraren bli straffad i onödan. 

 

7. Tycker du att övervakningen hos er har ett godtagbar syfte och uppnås syftet? 

 

- Syftet är ju att minska krockskador och det jag vi gjort. Det är mycket väl godtagbart.  

 

8. Tror du på att den övervakning ni har idag enbart uppfyller sitt syfte och inte 

registrerar mer än vad som behövs? 

 

- Vi vet ju vad som registreras så det tror jag nog. 

 

9. Tror du att övervakningen kontrollerar personalens arbetssätt eller begränsar 

deras beteende? I så fall på vilket sätt? 

 

- Vi vill ju att de ska köra lugnt och inte skada fordonen så om de gör det finns det inga 

problem.  

 

10. Har övervakning någon gång orsakat konflikter mellan arbetsgivare och 

arbetstagare? Om ja, på vilket sätt? 
 

- Det har inte hänt mig i alla fall. 

 

11. När en ny person anställs, och avtal görs, hur behandlas övervakningsfrågan i 

avtalet? Är det något som diskuteras eller är det givet att övervakning ska ske och 

att det ska accepteras? 

 

- Ja, i och med att vi har ett starkt syfte är det inget som ifrågasätts. 

 

12. Hur långt innan informeras personalen innan ett övervakningssystem träder i 

kraft? Och hur går ni tillväga när ni ska informera personalen? 
 

- Det sker nog så tidigt som möjligt. Vi har gruppsamtal med förare där vi diskuterar hur 

det ska fungera och de kan ställa frågor. 
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13. Hur säkerställer ni att arbetstagarna arbetar på ett sätt som gynnar företaget 

istället för att arbeta efter sina egna intressen? 

 

- Med greenboxen skulle jag vilja säga. Med den ser vi att turerna fungerar som de ska. 
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B4 Enkätundersökning Arbetstagare 

B4.1 - Enkät 1 

 

Arbetstagare 1 

1. Finns det någon form av övervakning på ditt jobb? T.ex. kamera, in- och utstämpling 

eller realtidsregistrering av något slag. 

- Ja, det finns tre/fyra kameror en utav dessa riktad över förarplats.  

2. Känner du av det i ditt dagliga arbete? Hur då? 

- Inte alls 

3. Påverkar det din prestation och i så fall på vilket sätt? 

- Nej. 

4. Hur får det dig att må? 

- Har ingen påverkan. 

5. Vad anser du om övervakning allmänt? Vilka är för- och nackdelarna? 

- Fördelar: Jag känner mig aldrig ensam, jag känner mig trygg ifall det händer något som är 

obehagligt osv. 

6. Till vilket syfte sker övervakning på din arbetsplats? 

För säkerhetsskäl, brottsförebyggande. 

a) Tycker du det är ett godtagbart syfte? 

- Absolut 

b) Uppnås syftet med hjälp av den övervakningen? 

- Det tror jag. 

7. Brukar dina arbetsgivare informera er om att ett nytt övervakningssystem ska träda i 

kraft? Hur går de till väga och hur långt innan brukar ni informeras? 

- Javisst, informationen dyker upp på informationstavla/skärm i god tid. 
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8. Tror du på att den övervakning ni har idag enbart uppfyller sitt syfte och inte 

registrerar mer än vad som behövs? Och har det någon betydelse för dig? 

- Det tror jag och om den registrerar mer än vad som behövs så har jag ingen aning. 

9. Har du någon gång fått kritik för dina övervakade prestationer/arbetssätt? Hur 

påverkade det dig? Hur fick det dig att må? 

- Nej, aldrig faktiskt. 

10. Känner du att övervakningen kontrollerar ditt arbetssätt eller begränsar ditt 

beteende? På vilket sätt? 

- Nej, jag tycker inte det gör någon skillnad. Jag gör mitt jobb och så länge ingen säger något så 

är det bra. 

11. Har du någon gång känt att övervakning kan orsaka konflikter t.ex. mellan 

arbetsgivare och arbetstagare? Om ja, på vilket sätt? 

- Nej 

  

B4.2 - Enkät 2 

 

Arbetstagare 2 

1. Finns det någon form av övervakning på ditt jobb? T.ex. kamera, in- och utstämpling 

eller realtidsregistrering av något slag. 

- Ja, det finns en del kameror   

2. Känner du av det i ditt dagliga arbete? Hur då? 

- Nej jag känner inte av det riktigt, men man vet att det finns 

3. Påverkar det din prestation och i så fall på vilket sätt? 

- Nej det vill jag inte påstå 

4. Hur får det dig att må? 

- Känner inte något speciellt 
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5. Vad anser du om övervakning allmänt? Vilka är för- och nackdelarna? 

- Jag kan känna mig trygg i jobbiga situationer. Nackdelarna kanske är att det inspelade 

materialet kanske används till fel syften 

6. Till vilket syfte sker övervakning på din arbetsplats? 

- För säkerhet och trygghet på bussarna, ifall det uppstår våld så finns allt på film och kan lösa 

det. 

a) Tycker du det är ett godtagbart syfte? 

- Det hoppas jag! 

b) Uppnås syftet med hjälp av den övervakningen? 

- Jag har aldrig råkat illa ut men jag tror det skulle uppnås 

7. Brukar dina arbetsgivare informera er om att ett nytt övervakningssystem ska träda i 

kraft? Hur går de till väga och hur långt innan brukar ni informeras? 

- Ja, informationen finns på informationstavla/skärm i god tid. 

8. Tror du på att den övervakning ni har idag enbart uppfyller sitt syfte och inte 

registrerar mer än vad som behövs? Och har det någon betydelse för dig? 

- Jag har faktiskt ingen aning 

9. Har du någon gång fått kritik för dina övervakade prestationer/arbetssätt? Hur 

påverkade det dig? Hur fick det dig att må? 

- Nej, inte än 

10. Känner du att övervakningen kontrollerar ditt arbetssätt eller begränsar ditt 

beteende? På vilket sätt? 

- Nej jag tycker inte det spelar någon roll, det förändrar inte mitt beteende 

11. Har du någon gång känt att övervakning kan orsaka konflikter t.ex. mellan 

arbetsgivare och arbetstagare? Om ja, på vilket sätt? 

- Det kanske orsakar konflikt om arbetsgivaren ser något dåligt hos någon förare som beter sig 

dåligt under arbetstid 
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B4.3 - Enkät 3 

 

Arbetstagare 3 

1. Finns det någon form av övervakning på ditt jobb? T.ex. kamera, in- och utstämpling 

eller realtidsregistrering av något slag. 

- Ja, det finns kameror och ett annat system som jag inte vet vad den heter   

2. Känner du av det i ditt dagliga arbete? Hur då? 

- Nej jag känner inte av det 

3. Påverkar det din prestation och i så fall på vilket sätt? 

- Nej 

4. Hur får det dig att må? 

- Som vanligt 

5. Vad anser du om övervakning allmänt? Vilka är för- och nackdelarna? 

- Finns säkert många fördelar när det gäller säkerhet men kan också missbrukas. 

6. Till vilket syfte sker övervakning på din arbetsplats? 

a) Tycker du det är ett godtagbart syfte? 

- Ja det tror jag 

b) Uppnås syftet med hjälp av den övervakningen? 

- Har ingen erfarenhet men en kollega blev slagen av en resenär och jag tror de hittade  honom 

med hjälp av filmen i bussen 

7. Brukar dina arbetsgivare informera er om att ett nytt övervakningssystem ska träda i 

kraft? Hur går de till väga och hur långt innan brukar ni informeras? 

- Ja information brukar komma upp men man tittar inte så noga på den 

8. Tror du på att den övervakning ni har idag enbart uppfyller sitt syfte och inte 

registrerar mer än vad som behövs? Och har det någon betydelse för dig? 



 

Övervakning på arbetsplatsen       Fatime Kanturovska   

       

54 

 

- Det har ingen betydelse jag gör mitt jobb 

9. Har du någon gång fått kritik för dina övervakade prestationer/arbetssätt? Hur 

påverkade det dig? Hur fick det dig att må? 

- Nej 

10. Känner du att övervakningen kontrollerar ditt arbetssätt eller begränsar ditt 

beteende? På vilket sätt? 

- Nej jag känner mig inte kontrollerad 

11. Har du någon gång känt att övervakning kan orsaka konflikter t.ex. mellan 

arbetsgivare och arbetstagare? Om ja, på vilket sätt? 

- Nej inte direkt, men jag skulle kunna tänka mig att arbetsgivaren inte är nöjd med 

arbetsprestationen och på så sätt skapa konflikt 

  

B4.4 - Enkät 4 

 

Arbetstagare 4 

1. Finns det någon form av övervakning på ditt jobb? T.ex. kamera, in- och utstämpling 

eller realtidsregistrering av något slag. 

- Det finns övervakning i bussen i form av kamera som spelar in. 

2. Känner du av det i ditt dagliga arbete? Hur då? 

- När vi är ute och kör så känns det som vanligt. Jag känner mig inte direkt övervakad fast man 

ibland kan tänka på det. Man kan känna sig lite övervakad när man får resultat på hur man har 

kört och vad man måste bli bättre på. Självklart så vill arbetsgivaren utveckla mig och min 

körning men gör man något man inte borde gjort så kan det vara jobbigt att förklara sig 

3. Påverkar det din prestation och i så fall på vilket sätt? 

- Nej det tror jag inte. Jag kör som vanligt och försöker göra mitt bästa under mitt pass 

4. Hur får det dig att må? 
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- Som vanligt gör mitt jobb 

5. Vad anser du om övervakning allmänt? Vilka är för- och nackdelarna? 

- Övervakning är väl bra så länge man inte använder det på fel sätt och går in i människors 

privata liv. Men det är väl svårt att dra gränserna ibland. Fördelen med övervakning är att om 

man råkar illa ut så kan man hitta den skyldige. Nackdelen kan vara att man ibland känner sig 

kontrollerad som kan vara negativt 

6. Till vilket syfte sker övervakning på din arbetsplats? 

-Denna kameran spelar in i syfte till att kunna lösa hot och våld situationer när det förekommer 

under tjänsten. De som får tillgång till det inspelade materialet är polisen. Arbetsgivaren har 

alltså inte rätt till det inspelade materialet. 

-När vi busschaufförer kommer till jobbet så anmäler vi oss att vi är klara för att börja vårt pass. 

Vi får vår tjänstespecifikation och bussnummer som ska hämta ut för vår tjänst. När vi slutar 

passet så checkar vi ut att vi är klara och har lämnat bussen. 

-I bussen måste vi logga in för att kunna starta vår tjänst. I bussen sitter det även en lite box 

som registrerar hur vi kör och hur vi beter oss i trafiken. Arbetsgivaren har ett system som de 

kan följa upp min körning. Detta kan kännas lite jobbigt då vi kan känna oss övervakade  

a) Tycker du det är ett godtagbart syfte? 

- Ja absolut 

b) Uppnås syftet med hjälp av den övervakningen? 

-Jag det tycker jag 

7. Brukar dina arbetsgivare informera er om att ett nytt övervakningssystem ska träda i 

kraft? Hur går de till väga och hur långt innan brukar ni informeras? 

-Ja information brukar komma upp i tid på informationstavla 

8. Tror du på att den övervakning ni har idag enbart uppfyller sitt syfte och inte 

registrerar mer än vad som behövs? Och har det någon betydelse för dig? 

-Det kan jag inte vara säker på för den data som används vet inte jag om och hur den används. 

Ja det har betydelse för mig, så länge det inte påverkar mitt jobb negativt och det är nära 

kontroll så att det blir kränkande. Företaget ska uppnå det målet som är avsett med kamerorna 

och inte så mycket mer egentligen. 



 

Övervakning på arbetsplatsen       Fatime Kanturovska   

       

56 

 

9. Har du någon gång fått kritik för dina övervakade prestationer/arbetssätt? Hur 

påverkade det dig? Hur fick det dig att må? 

- Nej har inte fått kritik bara blivit tillsagd att inte bromsa för hårt vissa gånger. Men annars har 

det inte varit några problem det är ingen kritik utan mer som en coachning vill jag kalla det 

10. Känner du att övervakningen kontrollerar ditt arbetssätt eller begränsar ditt 

beteende? På vilket sätt? 

- Nej känner mig inte kontrollerad jag är mig själv och gör det jag ska sen vet jag att det finns 

där men påverkar inte mig eller mitt beteende. 

11. Har du någon gång känt att övervakning kan orsaka konflikter t.ex. mellan 

arbetsgivare och arbetstagare? Om ja, på vilket sätt? 

- Nej inget vad jag vet. Förutom om föraren inte gjort ett bra jobb och kanske blir tillsagd för 

det 

 

B4.5 - Enkät 5 

  

Arbetstagare 5 

1. Finns det någon form av övervakning på ditt jobb? T.ex. kamera, in- och utstämpling 

eller realtidsregistrering av något slag. 

- Ja, det finns kameror och ett system som registrerar hur vi kör 

2. Känner du av det i ditt dagliga arbete? Hur då? 

- Ibland, måste tänka på att köra miljövänligt och inte slarva  

3. Påverkar det din prestation och i så fall på vilket sätt? 

- Inte direkt, men vår körning registreras så man måste se till att köra bra och inte krocka eller 

orsaka trafikolycka och även köra miljövänligt 

4. Hur får det dig att må? 

- Ibland kan jag tycka att det är lite jobbigt 
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5. Vad anser du om övervakning allmänt? Vilka är för- och nackdelarna? 

- Det finns flera fördelar då det är för säkerhetsskäl så att inga brott sker och för att kunna lösa 

brott ifall det skulle uppstå. Och man känner sig trygg på jobbet 

6. Till vilket syfte sker övervakning på din arbetsplats? 

-Kameraövervakning som finns ombord på bussarna är för allas säkerhet både för förarens och 

resenärernas säkerhet och trygghet 

a) Tycker du det är ett godtagbart syfte? 

- Ja 

b) Uppnås syftet med hjälp av den övervakningen? 

- Ja då något händer på bussarna så finns det på film 

7. Brukar dina arbetsgivare informera er om att ett nytt övervakningssystem ska träda i 

kraft? Hur går de till väga och hur långt innan brukar ni informeras? 

- Ja vi blir informerade finns på anslagstavla så alla kan läsa 

8. Tror du på att den övervakning ni har idag enbart uppfyller sitt syfte och inte 

registrerar mer än vad som behövs? Och har det någon betydelse för dig? 

- Jag vet inte. Nej så länge det går bra för mig på jobb och jag har det bra med kollegor och 

cheferna 

9. Har du någon gång fått kritik för dina övervakade prestationer/arbetssätt? Hur 

påverkade det dig? Hur fick det dig att må? 

- Nej 

10. Känner du att övervakningen kontrollerar ditt arbetssätt eller begränsar ditt 

beteende? På vilket sätt? 

- Nej jag känner inte av det 

11. Har du någon gång känt att övervakning kan orsaka konflikter t.ex. mellan 

arbetsgivare och arbetstagare? Om ja, på vilket sätt? 

- Nej jag vet inte 
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B4.6 - Enkät 6 

 

Arbetstagare 6 

1. Finns det någon form av övervakning på ditt jobb? T.ex. kamera, in- och utstämpling 

eller realtidsregistrering av något slag. 

- Ja, det finns övervakningskameror på bussarna 

2. Känner du av det i ditt dagliga arbete? Hur då? 

- Nej jag känner inte av det jag gör bara mitt jobb 

3. Påverkar det din prestation och i så fall på vilket sätt? 

- Nej 

4. Hur får det dig att må? 

- Får inte mig att må något speciellt 

5. Vad anser du om övervakning allmänt? Vilka är för- och nackdelarna? 

- Fördelar man känner sig säker och trygg under sina arbetspass. Händer något så finns det 

bevis på film. Nackdelar kan vara om ledning använder det till annat också 

6. Till vilket syfte sker övervakning på din arbetsplats? 

-Brottsförebyggande syfte som är för säkerhetsskäl. För allas säkerhet ombord 

a) Tycker du det är ett godtagbart syfte? 

- Ja absolut 

b) Uppnås syftet med hjälp av den övervakningen? 

- Det tror jag 

7. Brukar dina arbetsgivare informera er om att ett nytt övervakningssystem ska träda i 

kraft? Hur går de till väga och hur långt innan brukar ni informeras? 

- Ja information kommer upp 

8. Tror du på att den övervakning ni har idag enbart uppfyller sitt syfte och inte 
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registrerar mer än vad som behövs? Och har det någon betydelse för dig? 

- Det vet jag inte. 

9. Har du någon gång fått kritik för dina övervakade prestationer/arbetssätt? Hur 

påverkade det dig? Hur fick det dig att må? 

- Nej det har jag inte 

10. Känner du att övervakningen kontrollerar ditt arbetssätt eller begränsar ditt 

beteende? På vilket sätt? 

- Nej jag känner inte av något 

11. Har du någon gång känt att övervakning kan orsaka konflikter t.ex. mellan 

arbetsgivare och arbetstagare? Om ja, på vilket sätt? 

- Nej aldrig varit om det 

  

B4.7 - Enkät 7 

 

Arbetstagare 7 

1. Finns det någon form av övervakning på ditt jobb? T.ex. kamera, in- och utstämpling eller 

realtidsregistrering av något slag. 

- Ja, det finns övervakningskameror på bussarna, när vi börja vårt arbetspass så anmäler vi oss att 

vi kan börja och sedan när vi ska avsluta checkar vi ut 

2. Känner du av det i ditt dagliga arbete? Hur då? 

- Nej jag känner inte av det jag gör det jag ska 

3. Påverkar det din prestation och i så fall på vilket sätt? 

- Nej 

4. Hur får det dig att må? 

- Som vanligt. 
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5. Vad anser du om övervakning allmänt? Vilka är för- och nackdelarna? 

- Fördelarna är att ifall våld, hot, bråk sker på bussen så finns det bevis allt finns på film. Så det är 

tryggt. Nackdelar är kanske om det används på ett olämpligt sätt. 

6. Till vilket syfte sker övervakning på din arbetsplats? 

-Ifall våld, hot, stöld, bråk o.s.v. sker ombord. 

a) Tycker du det är ett godtagbart syfte? 

- Ja 

b) Uppnås syftet med hjälp av den övervakningen? 

- Det hoppas jag 

7. Brukar dina arbetsgivare informera er om att ett nytt övervakningssystem ska träda i 

kraft? Hur går de till väga och hur långt innan brukar ni informeras? 

- Ja information kommer upp informationstavlan 

8. Tror du på att den övervakning ni har idag enbart uppfyller sitt syfte och inte registrerar 

mer än vad som behövs? Och har det någon betydelse för dig? 

- Ja det kan jag tro men sen vet man ju inte hur mycket som registreras och egentligen vad som kan 

övervakas extra på 

9. Har du någon gång fått kritik för dina övervakade prestationer/arbetssätt? Hur påverkade 

det dig? Hur fick det dig att må? 

- Nej det har jag inte bara blivit uppmanad till bättre och miljövänligare körning. Och det är bra då 

jag tänker på det på mitt arbetspass som nu blivit en vana per automatik. 

10. Känner du att övervakningen kontrollerar ditt arbetssätt eller begränsar ditt beteende? 

På vilket sätt? 

- Nej det gör det inte 

11. Har du någon gång känt att övervakning kan orsaka konflikter t.ex. mellan arbetsgivare 

och arbetstagare? Om ja, på vilket sätt? 

- Ja då arbetsgivare haft klagomål och varit missnöjd med arbetstagares prestationer. 
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B4.8 - Enkät 8 

 

Arbetstagare 8 

1. Finns det någon form av övervakning på ditt jobb? T.ex. kamera, in- och utstämpling eller 

realtidsregistrering av något slag. 

- Ja, det finns övervakningskameror på bussen 

2. Känner du av det i ditt dagliga arbete? Hur då? 

- Nej känner inte av något 

3. Påverkar det din prestation och i så fall på vilket sätt? 

- Nej jag gör mitt bästa på jobb så därför påverkar det inte mig 

4. Hur får det dig att må? 

- Inget 

5. Vad anser du om övervakning allmänt? Vilka är för- och nackdelarna? 

- Det är bra ifall något händer så har det filmats in och polisen kan även få det. Det är för 

säkerheten så att eventuella brott kan lösas. 

6. Till vilket syfte sker övervakning på din arbetsplats? 

Brottsförebyggande för att kunna lösa brott, hot osv. 

a) Tycker du det är ett godtagbart syfte? 

- Ja det tycker jag absolut 

b) Uppnås syftet med hjälp av den övervakningen? 

- Det vet jag inte men tror det 

7. Brukar dina arbetsgivare informera er om att ett nytt övervakningssystem ska träda i 

kraft? Hur går de till väga och hur långt innan brukar ni informeras? 

- Ja vi blir informerade och informationen kommer upp på informationstavla 

8. Tror du på att den övervakning ni har idag enbart uppfyller sitt syfte och inte registrerar 
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mer än vad som behövs? Och har det någon betydelse för dig? 

- Ingen aning det kan jag inte veta 

9. Har du någon gång fått kritik för dina övervakade prestationer/arbetssätt? Hur påverkade 

det dig? Hur fick det dig att må? 

- Nej, ingen påverkan 

10. Känner du att övervakningen kontrollerar ditt arbetssätt eller begränsar ditt beteende? 

På vilket sätt? 

- Nej jag känner inte mig kontrollerad för jag gör mitt bästa på jobb. Om man någon gång är trött 

som förare och kanske kör lite dåligt vet man om att det inte är bra för all körning registreras 

11. Har du någon gång känt att övervakning kan orsaka konflikter t.ex. mellan arbetsgivare 

och arbetstagare? Om ja, på vilket sätt? 

- Nej det vet jag inte men om chefer inte är nöjda med någon förare så kan det bli någon konflikt. 

 

B4.9 - Enkät 9 

  

Arbetstagare 9 

1. Finns det någon form av övervakning på ditt jobb? T.ex. kamera, in- och utstämpling eller 

realtidsregistrering av något slag. 

- Ja, det finns kameror på bussarna 

2. Känner du av det i ditt dagliga arbete? Hur då? 

- Nej känner inte av något 

3. Påverkar det din prestation och i så fall på vilket sätt? 

- Nej jag gör det jag ska 

4. Hur får det dig att må? 

- Påverkar inte mig 
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5. Vad anser du om övervakning allmänt? Vilka är för- och nackdelarna? 

- Fördelar att det finns säkerhet det är tryggt vid situationer som brott, våld och hot. 

6. Till vilket syfte sker övervakning på din arbetsplats? 

För säkerhetsskäl så om något sker på bussen så finns allt inspelat 

a) Tycker du det är ett godtagbart syfte? 

- Ja självklart 

b) Uppnås syftet med hjälp av den övervakningen? 

- Jag tror det 

7. Brukar dina arbetsgivare informera er om att ett nytt övervakningssystem ska träda i 

kraft? Hur går de till väga och hur långt innan brukar ni informeras? 

- Ja det finns information så att alla kan se. Vi brukar bli informerade i tid. 

8. Tror du på att den övervakning ni har idag enbart uppfyller sitt syfte och inte registrerar 

mer än vad som behövs? Och har det någon betydelse för dig? 

- Jag har ingen aning så länge jag gör mitt jobb angår det inte mig 

9. Har du någon gång fått kritik för dina övervakade prestationer/arbetssätt? Hur påverkade  

det dig? Hur fick det dig att må? 

- Nej aldrig 

10. Känner du att övervakningen kontrollerar ditt arbetssätt eller begränsar ditt beteende? 

På vilket sätt? 

- Nej påverkar inte mig 

11. Har du någon gång känt att övervakning kan orsaka konflikter t.ex. mellan arbetsgivare 

och arbetstagare? Om ja, på vilket sätt? 

- Nej inte vad jag vet 
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B5 Enkätformulär 
 

Mina enkätfrågor till arbetstagare 2014 

1. Finns det någon form av övervakning på ditt jobb? T.ex. kamera, in- och utstämpling 

eller realtidsregistrering av något slag. 

      ______________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________ 

 

2. Känner du av det i ditt dagliga arbete? Hur då?  

      ______________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________ 

 

3. Påverkar det din prestation och i så fall på vilket sätt? 

      ______________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________ 

 

4. Hur får det dig att må? 

      ______________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________ 

 

5. Vad anser du om övervakning allmänt? Vilka är för- och nackdelarna?  

      ______________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________ 
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6. Till vilket syfte sker övervakning på din arbetsplats? 

      ______________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________ 

 

a) Tycker du att det är ett godtagbart syfte? 

      ______________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________ 

 

b) Uppnås syftet med hjälp av den övervakningen? 

      ______________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________ 

 

7. Brukar din arbetsgivare informera er om att ett nytt övervakningssystem ska träda 

i kraft? Hur går de tillväga och hur långt innan brukar ni informeras?  

      ______________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________ 

 

8.Tror du på att den övervakning ni har idag enbart uppfyller sitt syfte och inte  

registrerar mer än vad som behövs? Och har det någon betydelse för dig?  

      ______________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________ 

 

9. Har du någon gång fått kritik för dina övervakade prestationer/arbetssätt? 

A). Hur påverkade det dig? Hur fick det dig att må?  
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      ______________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________ 

 

10. Känner du att övervakningen kontrollerar ditt arbetssätt eller begränsar ditt beteende? 

På vilket sätt? 

      ______________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________ 

 

11. Har du någon gång känt att övervakning kan orsaka konflikter t.ex. mellan arbetsgivare 

och arbetstagare? Om ja, på vilket sätt? 

      ______________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan! 
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B6 Enkätsammanställning av arbetstagarnas intervjusvar 
 

1. Finns det någon form av övervakning på ditt jobb? T.ex. kamera, in- och utstämpling 

eller realtidsregistrering av något slag. 

När vi frågade arbetstagarna om vilka former av övervakning som finns var nämndes 

kameraövervakning och Greenbox. 

2. Känner du av det i ditt dagliga arbete? Hur då? 

Dessa övervakningstekniker tyckte samtliga inte berörde dem under sitt dagliga arbete men att 

de är medvetna om att de finns. En person svarade att det han inte kände sig övervakad men 

kan tänka på det ibland. 

3. Påverkar det din prestation och i så fall på vilket sätt? 

Övervakningstekniken påverkar inte deras prestationer svara samtliga men en arbetstagare 

medgav att han måste tänka på miljövänlig körning då färddatorsystemet registrerar körningen. 

4. Hur får det dig att må? 

Flertalet tyckte att övervakningstekniken inte hade någon påverkan på dem men en av dem 

som tidigare uttryckte att miljövänlig körning måste vara i åtanken tyckte även att det ibland 

kunde vara lite jobbigt med övervakning. 

5. Vad anser du om övervakning allmänt? Vilka är för- och nackdelarna? 

Arbetstagarna medger ett antal fördelar och nackdelar med med övervakningstekniken. 

Fördelarna som finns med övervakningen är att de känner sig aldrig ensamma, de känner sig 

trygga, säkerhet och att det inspelade materialet kan användas som bevis vid olycksfall. 

Nackdelarna som finns är att vissa kan känna sig kontrollerade, en del är osäkra om hur 

materialet används, de kan inte veta ifall materialet missbrukas. 

6. Till vilket syfte sker övervakning på din arbetsplats? 

Alla arbetstagare som deltog i undersökningen var medvetna om syftet med övervakning på 

deras arbetsplats. Syftet med övervakningen är för brottsförbyggande skäl , säkerhetsskäl och 

för att kontrollera körningen. Arbetstagarna var överrens om att syftet var godtagbart och att 

det uppnås. 
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7. Brukar din arbetsgivare informera er om att ett nytt övervakningssystem ska träda i 

kraft? Hur går de tillväga och hur långt innan brukar ni informeras? 

När övervakning ska träda i kraft blir arbetstagare informerade. De svarade även att 

information finns tillgänglig för alla på informationstavla. 

8.Tror du på att den övervakning ni har idag enbart uppfyller sitt syfte och inte 

registrerar mer än vad som behövs? Och har det någon betydelse för dig? 

På denna fråga var samtliga osäkra om övervakning lever upp till sitt syfte, en del antog att det 

lever upp till syftet, andra hade ingen kännedom om detta och en av dem svarade att han inte 

bryr sig. 

9. Har du någon gång fått kritik för dina övervakade prestationer/arbetssätt? Hur 

påverkade det dig? Hur fick det dig att må? 

Ingen av arbetstagarna som deltog i vår undersökningen har fått kritik för sina prestationer men 

däremot uppmanats genom coachning. 

10. Känner du att övervakningen kontrollerar ditt arbetssätt eller begränsar ditt 

beteende? På vilket sätt? 

Samtliga arbetstagare känner att övervakningen varken begränsar deras arbetssätt eller 

beteende. 

11. Har du någon gång känt att övervakning kan orsaka konflikter t.ex. mellan 

arbetsgivare och arbetstagare? Om ja, på vilket sätt? 

De flesta svarade att övervakning har inte skapat någon konflikt men en av dem svarade att det 

har skapat konflikt då arbetsgivare har haft klagomål och varit missnöjd med arbetstagarens 

prestation. 
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