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Summary 

Due to the technical development, employers’ ability to monitor their 

employees is today both easily accessible and cheap which has led to an 

increase in employee monitoring through positioning techniques. The right 

to respect for private life and to protection of personal data are human rights 

as laid down by the European convention on human rights and the EU 

charter.   

 

This essay examines to which extent it may be acceptable to monitor 

employees through positioning techniques as a consequence of the 

managerial prerogative, and under which prerequisites such monitoring is 

allowed. This is accomplished by studying legislature such as GDPR, the 

European convention on human rights and the EU charter as well as the 

managerial prerogative as a general legal principle. Furthermore, the essay 

examines if and to what extent it is possible to agree to a derogation of 

personal integrity through collective agreements and employment contracts.   

 

The concluding discussion shows that the managerial prerogative is 

considerable regarding control measures. This study also concludes that the 

regulations which limit the prerogative and provide protection for the 

employees are vague and ill-defined, at the expense of the employee 

refusing to submit to a control measure. However GDPR articulates 

requirements regarding employers, for example a need to adopt measures 

when collecting and processing the personal data of the employee. An 

organization which is not GDPR compliant could face a considerable 

liability through dissuasive sanctions.  
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Sammanfattning 

Den tekniska utvecklingen har gjort det enklare och billigare för 

arbetsgivare att övervaka sina anställda. I takt med detta har användningen 

av positioneringstekniker i arbetslivet ökat. Detta aktualiserar frågan om rätt 

tillen till privatliv. Rätten till skydd för privatlivet och skydd av 

personuppgifter är mänskliga rättigheter som följer av Europakonventionen 

och EU-stadgan. 

 

I uppsatsen undersöks i vilken utsträckning en rätt att vidta kontrollåtgärder 

genom positioneringsmetoder följer av arbetsgivarens arbetsledningsrätt och 

vilka förutsättningar som föreligger för att en sådan behandling ska vara 

tillåten, detta genom att se till lagstiftning såsom GDPR, 

Europakonventionen och EU-stadgan samt arbetsledningsrätten som allmän 

rättsgrundsats. Vidare undersöks även om och i vilken utsträckning det är 

möjligt att avtala om inskränkning av den personliga integriteten genom 

kollektivavtal och enskilda anställningsavtal.  

 

Den avslutande diskussionen visar på att arbetsgivarens arbetsledningsrätt är 

tämligen vidsträckt när det gäller att vidta kontrollåtgärder i allmänhet och 

att de regler som begränsar denna och skyddar arbetstagarna är otydliga och 

vaga, något som går ut över den arbetstagare som inte underkastar sig en 

kontrollåtgärd och vill få den prövad. I GDPR finns dock regler för 

arbetsgivare som exempelvis krav på att vidta försiktighetsåtgärder vid 

behandling av arbetstagares personuppgifter förenade med höga sanktioner 

ämnade att verka avskräckande och skapa efterlevnad.  
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Förkortningar 

AD     Arbetsdomstolen 

Artikel 29-gruppen  Tidigare ‘Article 29 Data Protection Workin 

Party’, sedan 28 maj 2018 ersatt av ‘European 

Data Protection Board’. 

Europakonventionen  Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna 

EU   Europeiska unionen 

EU-domstolen   Europeiska unionens domstol 

Europadomstolen  Europadomstolen för de mänskliga 

rättigheterna 

GDPR  Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd 

för fysiska personer med avseende på 

behandling av personuppgifter och om det fria 

flödet av sådana uppgifter 

ILO     International Labour Organization 

LAS     Lag (1982:80) om anställningsskydd 

MBL  Lag (1976:580) om medbestämmande i 

arbetslivet 

Stadgan  Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna 

SOU     Statens offentliga utredningar 
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1. Inledning /Bakgrund 

De senaste åren har inneburit stora förändringar för många individer och för 

samhället i stort. Många arbetstagare har gått från att endast spendera delen 

av sin arbetstid på arbetsplatsen till att arbeta hemifrån och inom allt fler 

arbeten har individens uppkoppling och möjlighet till positionering blivit 

grundläggande förutsättningar. Då den tekniska utvecklingen har medfört att 

många arbetstagare använder sig av samma tekniska utrustning i sin vardag 

som i sitt arbete suddas gränserna mellan arbetsliv och privatliv ut. Detta 

aktualiserar frågan om arbetstagares integritetsskydd vid arbetsgivarens 

behandling av arbetstagarens personuppgifter. Flera offentliga utredningar 

har berört ämnet. Exempelvis tillsattes 1999 en utredning för att utreda 

behovet av lagstiftning eller andra åtgärder i syfte att stärka skyddet för 

arbetstagares personliga integritet.1 Utredningen konstaterade att det 

svenska skyddet för arbetstagares personliga integritet inte var godtagbart 

och föreslog en speciallag som dock inte resulterade i någon lagstiftning. En  

utredning tillsattes 2006 för att föreslå lagstiftning på området. I 

kommittédirektivet uttryckes behovet av ett tydligt regelverk till följd av 

arbetsgivares ökade kontrollbehov och kontrollmöjligheter.2 I utredningen 

framställdes förslag på en lag som reglerade integritetsfrågor i arbetslivet.3 

Lagförslaget blev dock inte mer än just ett förslag och området kvarstår utan 

särreglering.   

 

Integritetskommittén identifierade 2017 användandet av både positionering 

och annan övervakning för att kontrollera arbetstagares beteenden och 

aktiviteter på arbetet som något som utgjorde en allvarlig risk för 

arbetstagares integritet.4 

 

Detta gör att det jag finner det såväl aktuellt som angeläget att undersöka 

och diskutera hur skyddet för arbetstagares personliga integritet ser ut 

 
1 SOU 2002:1, s. 1.  
2 Dir. 2006:55 s. 9  
3 SOU 2009:44. 
4 SOU 2017:52, s. 101.  
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avseende integritetsfrågor som sträcker sig utanför den fysiska kroppen, när 

arbetstagare spåras och övervakas genom positioneringsteknik.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att undersöka gällande rätt avseende integritetsskydd i 

anställningsförhållanden. Mer specifikt syftar uppsatsen till att undersöka 

arbetsgivares rätt att vidta kontrollåtgärder genom positioneringstekniker. 

Vidare syftar uppsatsen även till att utreda i vilken utsträckning och mellan 

vilka det är möjligt att avtala om inskränkningar av arbetstagares 

integritetsskydd. Syftet med uppsatsen uppnås genom besvarandet av 

följande frågeställningar: 

- I vilken utsträckning kan kontrollåtgärder genom 

positioneringsteknik genomföras med stöd av arbetsledningsrätten? 

- Har arbetstagare och arbetsgivare enligt gällande rätt möjlighet att 

avtala om rättigheter och skyldigheter kopplat till arbetsgivarens 

möjligheter att spåra en anställds beteende och aktivitet? 

 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar integritetsskyddet i svensk rätt för arbetstagare på 

arbetsplatser inom den privata sektorn. Således kommer inte 

integritetsskyddet som följer av regeringsformen att undersökas närmare.  

 

Det finns flera olika integritetskänsliga åtgärder som används och kan 

användas av arbetsgivare. Kroppsvisitering och drogtestning är exempel på 

detta. Dessa kommer dock endast nämnas för analys av praxis avseende 

kontrollåtgärder som följer av kollektivavtal och arbetsledningsrätten. 

Istället ligger fokus på integritetskänsliga åtgärder som sker med hjälp av 

exempelvis positioneringstekniker i där arbetstagare mer kontinuerligt, i 

realtid och under en längre tid kan följas genom hård- och mjukvara som 

används i utförandet av arbetsuppgifterna.  
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I uppsatsen undersöks hur det faktiska skyddet för arbetstagares integritet 

ser ut. Europarådets sociala stadga eller ILOs konventioner utreds inte 

närmare då de främst har betydelse i lagstiftningssammanhang.5 

 

1.4 Metod och material 

I denna uppsats har den traditionella rättsdogmatiska metoden använts för 

att söka fastställa, analysera och systematisera innebörden av gällande rätt 

utifrån syftet och frågeställningarna ovan. Utgångspunkten för 

rättsdogmatiken som den beskrivs av Kleineman är bruket av allmänt 

accepterade rättskällor. Till dessa hör lagtext, rättspraxis, förarbeten och 

doktrin.6  

 

Uppsatsen innehåller analys av EU-rättsliga regleringar, därför har även en 

EU-rättslig metod anlagts. Metoden fokuserar på EU:s olika rättskällor och 

hur de ska hanteras.7 Enligt normhierarkin har EU-rätten vid konflikt 

företräde framför nationell rätt gällande rättsakterna med direkt effekt.8 

Direkt effekt har rättskällor inom primärrätten och förordningar samt i vissa 

fall även direktiv, beslut och avtal.9 Angående rättighetsskyddet för enskilda 

inom europarätten utgörs materialet i uppsatsen av EU-stadgan, GDPR samt 

av Europakonventionen. 

 

Vidare har praxis från svensk domstol, Europadomstolen och Europeiska 

unionens domstol använts för att undersöka tillämpningen av nämnda 

lagstiftning samt av allmänna rättsgrundsatser. Då GDPR och 

positioneringstekniker i arbetslivet är tämligen nya företeelser finns ännu 

ingen praxis där dessa behandlas, dock analyseras rättsfall som innehåller 

mer allmänna uttalanden vilket utgör en del av underlaget vid besvarandet 

 
5 Källström och Malmberg (2019), s. 64. 
6 Kleineman (2018), s. 21. 
7 Reichel (2018), s. 109.  
8 Reichel (2018), s. 111. 
9 Eur-lex (2015), [elektronisk resurs]. 
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av frågeställningarna trots att dessa eventuellt saknar aspekter som skulle 

kunna vara viktiga vid bedömningar idag.  

 

I viss utsträckning utgörs materialet i uppsatsen även av 

Integritetsskyddsmyndighetens tillsynsbeslut, då 

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig tillsynsmyndighet för 

integritetsspecifika frågor i Sverige. Även vägledande utlåtanden från 

Artikel 29-gruppen har använts som underlag för tolkning av 

dataskyddsdirektivet. Det är oklart om dessa utlåtanden och tillsynsbeslut 

kan klassificeras som rättskällor. Peczenik strukturerar dock rättskällorna 

som används inom den rättsdogmatiska metoden utifrån sådana som ska, 

sådana som bör och sådana som får användas. Bland sådana som får 

användas återfinns institutionella rekommendationer, beslut från domstolar 

och myndigheter som inte utgör prejudikat. Arbetsledningsrätten härleds 

inte ur någon skriven lagtext utan utgör en sådan rättsgrundsats som enligt 

Peczenik bör beaktas inom den rättsdogmatiska metoden.10  

 

Utifrån dessa delar av rättskälleläran grundas den avslutande diskussionen 

som syftar till att diskutera och återge innehållet i gällande rätt och hur den 

tillämpas.11 Genom att även anlägga ett kritiskt perspektiv på materialet 

utifrån den rättsdogmatiska analysen av gällande rätt avslutas uppsatsen 

med att synliggöra och diskutera förändringsbehov avseende i gällande rätt. 

 

1.5 Forskningsläge 

Frågan om anställdas integritetsskydd har som nämnt varit föremål för flera 

offentliga utredningar. Frågan har även studerats i doktrin. Grahn och 

Kjällström har i boken Anställdas integritetsskydd - och 

dataskyddsförordningen (2017) haft ett framåtblickande perspektiv vid 

redogörelsen för hur integritetsskyddet i arbetslivet skulle komma att se ut 

efter dataskyddsförordningens införlivande. 

 
10 Peczenik (1990), s. 47f. 
11 Kleineman (2018), s. 26.  
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1.6 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är indelad i fyra kapitel. I uppsatsens andra del följer en 

redogörelse för grundläggande förutsättningar inom den svenska 

arbetsrätten, detta för att skapa ett underlag för diskussion och analys när 

integritetsspecifika frågor lyfts fram i den tredje delen. 

 

I tredje delen utreds hur integritetsfrågor regleras och tillämpats i 

lagstiftning och praxis samt hur dessa följer av arbetsledningsrätten och 

slutligen vilka möjligheter det finns att avtala om integritetsfrågor genom 

kollektivavtal och individuella anställningsavtal.  

 

I den sista delen förs en diskussion kring hur lagstiftning, rättsgrundsatser 

och avtal gällande integritetsfrågor i arbetslivet förhåller sig till varandra 

och huruvida de är förenliga samt vilka eventuella problem som kan uppstå 

vid tolkning och tillämpning av de olika regleringarna.  

 

1.7 Personlig integritet 

Begreppet personlig integritet har ingen legaldefinition i svensk rätt, men 

används i såväl grundlag som vanlig lag.12 Lagstiftaren har uttalat att en 

kränkning av personlig integritet är något som utgör intrång i den enskildes 

fredade sfär och där oönskat intrång bör kunna avvisas.13 Den personliga 

integriteten har trots avsaknad av definition ett grundlagsskydd i 1 kap 2 § 

regeringsformen, samt i artikel 8 i Europakonventionen.14 Rätten till skydd 

av privatlivet är ingen absolut rättighet utan får inskränkas i lag om det inte 

går utöver vad som anses vara nödvändigt med hänsyn till ändamålet som 

föranlett inskränkningarna.15 Inte heller det skydd för privatlivet som 

 
12 Se ex. 2 kap. 6 § 2st regeringsformen och 5a § Personuppgiftslagen (gällde fram till 25e 

maj 2018 då GDPR trädde i kraft). 
13 Se ex. Prop. 2009/10:80 s. 175, prop. 2005/06 s.15. 
14 Europakonventionen gäller som lag i Sverige, genom 2 kap 19 § regeringsformen 

fastställs att föreskrifter och lagar i Sverige inte får meddelas i strid med åtagandena som 

följer av konventionen.  
15 2 kap 20 § regeringsformen. 
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stadgas i Europakonventionen är absolut utan får inskränkas om det är 

förenligt med ändamålen i artikeln.16  

 

I Integritetskommitténs utredning Hur står det till med den personliga 

integriteten? från 2016 konstaterades att det inte är meningsfullt att försöka 

utröna en exakt definition av begreppet utan valde att utgå vad som 

uttrycktes i departementsmemorian Skyddet för enskilda personers privatliv 

- en Studie: 

“Det är svårt att ge ett sådant begrepp en tydligare avgränsning än att det innefattar 

vad som normalt framstår som angeläget att värna om för att den enskilde skall 

vara tillförsäkrad en rimlig, fredad, privat zon.”17 

 

2. Den svenska arbetsrätten 

2.1 Grundläggande utgångspunkter 

Den svenska arbetsrättsliga modellen utmärks av att arbetstagarna företräds 

av en fackförening som förhandlar med arbetsgivarorganisationerna om 

anställningsvillkor snarare än att staten genom lagstiftning reglerar dessa 

frågor.18 Arbetsrätten som rättsområde utmärks av ett samspel mellan lag 

och kollektivavtal, där vissa frågor regleras i lag som i regel är tvingande. 

Det finns emellertid ett flertal bestämmelser som är semidispositiva. De 

semidispositiva bestämmelserna kan man göra avvikelser från till 

arbetstagarnas nackdel genom kollektivavtal, men inte genom individuella 

anställningsavtal.19  

 

På arbetsplatser där kollektivavtal finns har kollektivavtalet en utfyllande 

verkan och bestämmelserna i det ska därmed tillämpas även på 

utanförstående arbetstagare. Om det på arbetsplatsen varken finns 

kollektivavtal eller hängavtal som binder arbetsgivaren råder avtalsfrihet 

som endast begränsas av den arbetsrättsliga lagstiftningen. Även för 

 
16 Artikel 8.2 Europakonventionen. 
17 Ds 1994:51. 
18 SOU 2020:30 s. 121. 
19 Se Källström m.fl. (2019), s. 22 och Sigeman (2006), s. 23. 



 13 

utanförstående arbetsgivare kan dock kollektivavtalets bestämmelser i en 

särskild bransch få betydelse om de brukar tillämpas på arbetsplatsen eller 

anses utgöra sedvänja där.20  

 

2.2 Arbetsledningsrätten 

Genom den s.k. decemberkompromissen mellan Svenska 

Arbetsgivarföreningen (SAF) och Landsorganisationen (LO) i december 

1906 gavs arbetsgivare rätten att fritt leda och fördela arbetet.21 

Arbetsledningsrätten som följer av decemberkompromissen gäller sedan 

1930-talet som allmän rättsgrundsats i Sverige,22 även om den sedan 1906 

inskränkts i vissa delar och begränsats av de ramar som ställs upp i och med 

lagar, kollektivavtal och personliga avtal.23  

 

Arbetsgivare har till följd av sin arbetsledningsrätt rätt att, i den utsträckning 

detta inte uttryckligen begränsas i avtal, bestämma vad arbetet utgörs av 

samt hur och var detta ska utföras. Vidare kan arbetsgivare inom ramen för 

arbetsledningsrätten också besluta om kontrollåtgärder.24  

 

Arbetsledningsrätten utgör en utfyllande rättsregel som ger arbetsgivaren 

befogenhet att fastställa vissa villkor, uppgifter och åtgärder för 

arbetstagaren. På grund av denna rättsregels begränsade natur (till följd av 

begränsningarna i lagar, kollektivavtal, personliga avtal m.m.) har den 

ansetts utgöra en restkompetens.25 

 

Arbetsledningen får inte utövas i strid med lag och god sed på 

arbetsmarknaden. Vad som anses utgöra god sed varierar beroende på 

sammanhanget, när det gäller tillåtligheten av integritetskänsliga 

kontrollåtgärder innebär begreppet i princip att en 

 
20 Källström & Malmberg (2019), s. 185. 
21 Källström och Malmberg (2019), s. 195. 
22 Se AD 1932 nr. 100 och AD 1934 nr. 179. 
23 Källström och Malmberg (2019), s. 196. 
24 Källström och Malmberg (2019), s. 194. 
25 Källström och Malmberg (2019), s. 196. 
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proportionalitetsbedömning ska göras. Arbetsledning som vidtas i strid med 

detta förbud anses utgöra ett brott mot det individuella anställningsavtalet då 

förbudet är att betrakta som en dold klausul i avtalet. Huruvida förbudet 

också ska vara att anse som dold klausul i kollektivavtal är dock oklart.26  

 

2.3 Den kollektiva arbetsrätten 

Kollektivavtalen har i Sverige en stark och central roll när det gäller 

reglering av anställningsvillkor. 2018 omfattades 90 % av löntagarna i 

Sverige av kollektivavtal.27 Det svenska systemets utformning bygger till 

stor del på partsautonomin och statens begränsade inflytande när det gäller 

kollektivavtalens innehåll. Partsautonomin är endast begränsad av att 

kollektivavtal inte får strida mot tvingande lag eller god sed på 

arbetsmarknaden.28 

 

Kollektivavtalet binder parterna och deras medlemmar men arbetsgivare har 

i regel en förpliktelse att tillämpa kollektivavtalsbestämmelserna även på de 

arbetstagare som inte är medlemmar i den kollektivavtalsslutande 

organisationen,29 om det inte uttryckligen framgår annat av 

kollektivavtalet.30 Som allmän princip gäller dock att kollektivavtalet inte 

medför direkta rättigheter för en utanförstående arbetstagare och 

förpliktelser som följer av kollektivavtal kan endast utkrävas av 

avtalsmotparten. En arbetsgivare kan dock träffa ett individuellt 

anställningsavtal med en oorganiserad arbetstagare med avvikande och 

mindre förmånliga villkor än i kollektivavtalet. Ett sådant anställningsavtal 

är giltigt gentemot arbetstagaren men arbetsgivaren begår ett avtalsbrott mot 

kollektivavtalsparten.31 

 

 
26 Källström och Malmberg (2019), s. 236f. 
27 Medlingsinstitutet (2019,) s. 167. 
28 Källström m.fl. (2019), s. 90. 
29 Källström och Malmberg (2019), s. 199. 
30 Glavå och Hansson (2020), s. 464. 
31 Glavå och Hansson (2020), s. 457 och AD 2006 nr. 76. 
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2.4 Den individuella arbetsrätten 

Avtalsfrihet råder mellan utanförstående arbetstagare och arbetsgivare, en 

avtalsfrihet som emellertid begränsas av den arbetsrättsliga lagstiftningen.32 

Enligt Källström och Malmberg har arbetstagarbegreppet som funktion att 

avgränsa arbetsrätten och dess tvingande regler mot området där avtalsfrihet 

råder.33 Anställningsavtalet omfattas av de avtalsrättsliga reglerna om bl.a. 

rättshandlingars ogiltighet.34 Således kan det bli aktuellt att tillämpa de 

avtalsrättsliga principerna om oskäliga avtalsvillkor för att angripa villkor i 

anställningsavtal som påtagligt avviker från det normala.35 Källström och 

Malmberg menar dock att det är sällsynt att arbetsdomstolen tillämpat 

Avtalslagens ogiltighetsregler på anställningsavtal.36  

 

2.5 Begränsningar av partsautonomin i arbetsrätten 

Partsautonomin begränsas av de tvingande bestämmelserna i LAS samt av 

avtalsrättsliga regler. I Sverige finns inte någon avtalsrättslig regel som 

uttrycker att ett avtal som står i strid med lag är ogiltigt, istället används den 

allmänna rättsgrundsatsen som säger detsamma. Europakonventionen är 

inkorporerad som svensk rätt, och lagar eller föreskrifter får inte meddelas i 

strid med åtaganden som följer av den.37 Detta utgör statens negativa 

skyldighet i förhållande till Europakonventionen, vidare har staten även en 

positiv skyldighet att se till att skyddet mot inskränkningar av de rättigheter 

som följer av konventionen även gäller mellan enskilda.38  

 

Om en konventionsstat kränker någons konventionsenliga rättigheter genom 

eget handlande eller inte anses ha tillhandahållit ett tillräckligt skydd för 

enskilda kan den förpliktas av Europadomstolen att betala skadestånd till 

 
32 se t.ex. 2 § 2st LAS. 
33 Källström och Malmberg (2019), s. 23. 
34 Källström och Malmberg (2019), s. 69.  
35 Se AD 1982 nr. 142 och 1986 nr. 78. Av betydelse vid bedömningen av huruvida ett 

anställningsvillkor är oskäligt är branschens kollektivavtal. 
36 Källström och Malmberg (2019), s.69.  
37 2 kap 19 § Regeringsformen. 
38 Källström och Malmberg (2019), s. 63. 
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enskilda.39 Även i svensk domstol kan det allmänna bli skyldigt att betala 

skadestånd om det skett en kränkning av de konventionsenliga 

rättigheterna.40 I AD 2012 nr 25 har Arbetsdomstolen uttryckt den rättsliga 

utgångspunkten att Europakonventionen medför förpliktelser för staten att 

se till att rättigheterna som följer av konventionen respekteras även i 

anställningsförhållande. Enskilda kan inte bli skadeståndsskyldiga genom en 

direkt tillämpning av Europakonventionen. Inom ramen för 

avtalsförhållanden såsom kollektiv- och anställningsavtal finns dock 

möjlighet till konventionskonform tolkning. Om exempelvis ett 

kollektivavtal begränsar de rättigheter som följer av konventionen kan det 

anses oskäligt enligt 36 § Avtalslagen, uppsägning som kränker 

rättigheterna i konventionen skulle kunna anses sakna saklig grund41 och om 

åtgärder enligt arbetsledningsrätten kränker rättigheterna kan de anses strida 

mot god sed.42 Huruvida ett kollektivavtal kan anses oskäligt enligt 36 § 

Avtalslagen i praktiken är omdiskuterat, enligt förarbetena till 

generalklausulens införande uttrycktes att möjligheterna att tillämpa 

generalklausulen torde vara mer begränsade beträffande kollektivavtal än 

individuella anställningsavtal.43  

 

  

 
39 Se artikel 41 Europakonventionen och Källström och Malmberg (2019), s. 63  
40 Se bl.a. NJA 2005 s. 462 och NJA 2007 s. 584. 
41 7 § LAS 
42 Källström och Malmberg (2019), s. 64. 
43 Prop. 1975/78:81 s. 114. 



 17 

3. Kontrollåtgärder genom positioneringsmetoder 

3.1 Positionering 

Det är vanligt att arbetsgivare använder sig av olika positioneringstekniker 

för exempelvis övervakning av sina fordon och därmed även förarna av 

dem.44 Beroende på teknologin som används kan datan som genereras 

innehålla bland annat information om var fordonet och den anställde 

befinner sig samt hur fordonet framförts.45 Vidare är det möjligt att använda 

positioneringstekniker genom GPS-enheter i surfplattor och smartphones 

som används i arbetet. Bland annat inom hemtjänsten används tekniken för 

rapportering och kontroll av utförda insatser. Artikel 29-gruppen har 

framhållit att individers platsdata är att anse som särskilt känslig information 

med stort skyddsvärde.46  

 

Enligt Integritetsskyddsmyndigheten kan positioneringssystem som 

möjliggör en närgången övervakning av anställda medföra risker för att det 

sker otillbörliga integritetsintrång. Arbetsgivare inom den privata sektorn 

måste kunna stödja behandlingen av personuppgifter på en 

intresseavvägning för att använda positioneringstekniker av enskilda 

anställda. Inom ramen för denna intresseavvägning har 

Integritetsskyddsmyndigheten uttalat att följande utgör exempel på 

berättigade ändamål: “säkerhet, logistik, fördelning av resurser, 

framställning av statistik, klagomålshantering, kundservice och underlag för 

fakturering.” med begränsningen att behandlingen inte får utföras på ett 

alltför närgånget och omfattande sätt samt att den ska vara sakligt 

motiverad. 47   

 

När det gäller att använda sig av positioneringsmetoder för att kontrollera 

hur och när arbetstagarna arbetat har detta ansetts utgöra en kränkning av 

den personliga integriteten. Integritetsskyddsmyndigheten har i flera fall 

 
44 SOU 2016:41 s. 208. 
45 Artikel 29-gruppen, opinion 2/2017, s. 19. 
46 Artikel 29-gruppen, opinion 03/2013, s. 25. 
47 Integritetsskyddsmyndigheten: kontroll och övervakning av anställda.  
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bedömt att det är otillåtet att använda positioneringsteknik i detta syfte utan 

att det funnits konkret misstanke av att tidsredovisning allvarligt 

missbrukats.48  

 

Beroende på branschen positioneringstekniken används inom varierar 

intresseavvägningen. När det handlar om att positioneringsteknik används 

för att ge vägbeskrivningar åt arbetstagaren är det normalt inte nödvändigt 

att någon annan har tillgång till den platsinformationen.49 I vissa 

verksamheter kan dock samma information anses nödvändig för att 

arbetsgivaren ska kunna utföra arbetsledning, exempelvis när det gäller 

taxiverksamhet och hemtjänst.50 Samma uppgifter har bedömts vara otillåtna 

att användas i syfte att övervaka de anställdas arbetstider då 

Integritetsskyddsmyndigheten ansåg att sådan övervakning var mer 

omfattande än nödvändigt och att samma behov kunde tillfredsställas genom 

mindre integritetskänsliga metoder. För att en övervakning av det senare 

slaget skulle vara tillåten angavs att det ska finnas en konkret misstanke om 

allvarligt missbruk av arbetstidsredovisningen.51 Detta stämmer överens 

med de riktlinjer för användandet av positioneringsteknik som 

Integritetsskyddsmyndigheten tillhandahåller idag.52 

 

Att utföra en individuell prestationsmätning av de anställda med hjälp av 

realtidsövervakning har dock accepterats av Integritetsskyddsmyndigheten 

då den syftat till att tillgodose arbetsledningsbehovet, identifiera behov av 

kompetensutveckling samt för att användas som verktyg vid individuell 

lönesättning, förutsatt att övervakningen inte görs på ett sätt som är onödigt 

närgånget eller omfattande, att de anställda informerats om övervakningen 

och att lämpliga gallringsrutiner existerar.53 

 

 
48 Datainspektionens beslut 2008-02-29, dnr 806-2007 och 2014-02-07, dnr 234-2013. 
49 Grahn och Kjällström (2017), s. 233. 
50 Grahn och Kjällström (2017), s. 237. 
51 Datainspektionens beslut 2008-02-29, dnr 806-2007.. 
52 Integritetsskyddsmyndigheten: kontroll och övervakning av anställda. 
53 Datainspektionens beslut 2009-05-13, dnr 92-2009. 
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En anställd som använder företagets tjänstebil privat ska tillåtas att stänga 

av positioneringstekniken tillfälligt. Utanför arbetstid ska det inte ske någon 

bevakning av bilen överhuvudtaget om det inte är nödvändigt för att 

förhindra stöld. I fall som det sistnämnda kan det tillåtas att bilen övervakas 

endast om den skulle lämna ett särskilt definierat område.54 

 

3.2 Kontrollåtgärder enligt lagstiftning och praxis 

3.2.1 Europakonventionen 

I och med Europakonventionen förpliktas konventionsstaterna att säkerställa 

en viss nivå av skydd för mänskliga rättigheter, detta ansvar gäller såväl 

horisontellt som vertikalt. Det vill säga, staterna förpliktas att upprätthålla 

denna nivå av skydd i relationen mellan stat och enskild, samt i relationen 

mellan enskilda genom att utfärda lagar och se till att dessa samt 

konventionen respekteras av de rättsvårdande myndigheterna.55 Genom 

inkorporeringslagen kan vissa bestämmelser i Europakonventionen bli 

tillämpliga även mellan enskilda. I AD 1998 nr 17 har arbetsdomstolen 

uttryckt att då Europakonventionen genom inkorporeringen kan tillämpas 

direkt av domstolar och myndigheter ska artiklar av betydelse i förhållandet 

mellan enskilda också kunna användas mellan dem. Vidare nämnde 

arbetsdomstolen i målet bl.a. artikel 8 som en artikel som ska kunna 

användas mellan enskilda.  

 

Rätten till den personliga integriteten är skyddad genom artikel 8 i 

Europakonventionen. Artikeln fastslår rätten till respekt för privat- och 

familjelivet, en rätt som inte får inskränkas utan stöd i lag och endast om det 

är nödvändigt med hänsyn till de särskilda intressen som anges. Artikel 8 

medför en negativ skyldighet för stater att inte, på ett godtyckligt sätt, 

ingripa i människors rätt till privat- och familjeliv. Vidare medför också 

artikel 8 en positiv skyldighet att se till att rättigheterna som följer av 

artikeln också respekteras mellan privatpersoner och privata aktörer.56  

 
54 Artikel 29-guppen, Opinion 2/2017 s. 20. 
55 Grahn och Kjällström (2017), s. 19. 
56 Bărbulescu mot Rumänien pp. 108-111. 
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Även aktiviteter som sker i arbetslivet omfattas av artikel 8,57 däribland 

drogtestning arbetsplats.58 I Bărbulescu mot Rumänien, där 

Europadomstolen för första gången prövade privata arbetsgivares 

övervakning av elektronisk kommunikation, uttalade Europadomstolen att 

instruktioner från en arbetsgivare kan inskränka rätten till respekt för 

privatlivet, men att denna rätt aldrig kan vara obefintlig.59 Således kan alltså 

inskränkningar som sker med stöd i arbetsgivarens arbetsledningsrätt vara 

tillåtna då Europadomstolen ansett att sådana inskränkningar har stöd i lag i 

den mening som avses i konventionen.60 

 

I målet Halford mot Storbritannien uttalade domstolen att en arbetstagare 

kan från att den inte blir avlyssnad om inte annat kommunicerats från 

arbetsgivaren och att arbetstagaren därför har en “reasonable expectation of 

privacy”.61 Detta hänvisar Europadomstolen till vid sin bedömning i 

Bărbulescu-avgörandet.  

 

Efter att ha konstaterat att en arbetstagares rätt till privatliv kan reduceras till 

följd av en arbetsgivares instruktioner men aldrig helt elimineras gjorde 

Europadomstolen en bedömning av huruvida de nationella domstolarnas 

prövning av målet inneburit ett brott mot artikel 8 i Europakonventionen. 

Europadomstolen redogjorde för sex punkter vilka ska användas vid 

intresseavvägningen. En sådan intresseavvägning ska utgå från (1) om den 

anställde fått information om eventuell övervakning och arten av den, (2) 

omfattningen av den, (3) huruvida arbetsgivaren har legitima skäl som 

rättfärdigar övervakningen, (4) om det funnits andra, mindre ingripande, 

övervakningsmetoder samt (5) vilka konsekvenser övervakningen fått för 

arbetstagaren och (6) hur arbetsgivaren använt resultatet av 

 
57 Detta framgår av avgörandet Niemietz mot Tyskland samt i efterföljande praxis, bl.a. 

Lindstrand Partners advokatbyrå AB mot Sverige. 
58 Se Wretlund mot Sverige och Madsen mot Danmark. 
59 Bărbulescu mot Rumänien p. 80. 
60 Källström och Malmberg (2019), s. 275. 
61 Halford mot Storbritannien p. 45. 
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övervakningen.62 Den rumänska domstolen ansågs ha brutit mot artikel 8 i 

Europakonventionen då det inte gjorts någon väl avvägd bedömning utifrån 

dessa punkter.63 Det ska noteras att utgångspunkterna i stort framgår av 

GDPR idag. 

 

Enligt Grahn och Kjällström kan Bărbulescu-avgörandet komma att medföra 

högre krav på de intresseavvägningar Arbetsdomstolen har att göra när det 

rör mål om integritetskänsliga åtgärder. Vidare väcker författarna frågan om 

hur Europadomstolen skulle kunna komma att se på möjligheterna att 

angripa en integritetskänslig åtgärd i det svenska arbetslivet. Detta då en 

arbetstagare, för att få en åtgärd som inte omfattas av GDPR64 prövad, i 

princip måste vägra underkasta sig åtgärden och därmed riskera uppsägning. 

En arbetstagare som inte kan tänka sig att riskera sin anställning saknar i 

princip möjlighet till upprättelse om åtgärden inte omfattas av GDPR.65 

 

Bestämmelserna i Europakonventionen kan inte avtalas bort, men staterna 

har möjlighet att överlämna viss handlingsfrihet till parterna vid 

genomförandet. I praxis har kollektivavtalsreglering som begränsar 

rättigheter ansetts förenligt med Europakonventionens krav på lagstöd.66 

 

3.2.2 EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna 

Stadgan är en del av EU:s primärrätt och utgör en kodifiering av EU-

domstolens praxis, inom vilken ett mer eller mindre heltäckande 

rättighetsskydd utvecklats utifrån EU-fördragen, de gemensamma 

konstitutionella traditionerna hos medlemsstaterna samt internationella 

konventioner, däribland Europakonventionen.67 Stadgan syftar till att stärka 

mänskliga rättigheter och har samma materiella skyddsområde som 

 
62 Bărbulescu mot Rumänien p. 111. 
63 Bărbulescu mot Rumänien pp. 132-141. 
64 Ex. integritetskänsliga åtgärder som reglerats exklusivt i kollektivavtal eller i LAS.  
65 Grahn och Kjällström (2017), s. 23. 
66 Se t.ex. Evaldsson m.fl. mot Sverige pp. 53-54 och p. 58. 
67 Reichel (2018), s. 117. 
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Europakonventionen för de fall en rättighet i Stadgan speglar en rättighet i 

Europakonventionen.68 

 

Artikel 7 i Stadgan gäller rätten till respekt för privat- och familjeliv, bostad 

och kommunikationer och motsvarar i stort artikel 8.1 i 

Europakonventionen, skyddsområdet för den senare torde också speglas i 

artikel 8 i Stadgan som gäller rätten till skydd av personuppgifter. Artikel 7 

är kortfattad ger ingen tolkning av vare sig privatliv eller kommunikationer 

ska. Artikel 8 innebär dock ett tydligare skydd för personuppgifter och 

rättigheterna som artikel 8 medför är implementerade i sekundärrätten 

genom GDPR. Artiklarna 7 och 8 har bedömts ha horisontell effekt och 

gäller därmed även mellan enskilda rättssubjekt.69 

 

Regeringen har ansett att den praxis som ovan gav stöd för att 

rättighetsbegränsande åtgärder tillåts att regleras genom kollektivavtal också 

talar för att samma princip bör vara tillämpbar avseende EU-lagstiftningen 

rörande fri- och rättigheter, och att en kollektivavtalsreglering av 

rättighetsfrågor bör anses vara fastställd i svensk rätt genom att 

kollektivavtalet utgör en del av den svenska rättsordningen.70 

 

3.2.3 GDPR och dataskyddslagen 

I och med att GDPR ersatte dataskyddsdirektivet blev den genom sin form 

direkt tillämplig i nationell lag.71 GDPR är en teknikneutral förordning vars 

materiella tillämpningsområde innefattar personuppgifter vilka behandlas 

helt eller delvis på automatisk väg samt annan än automatisk behandling av 

personuppgifter som ingår eller är tänkta att ingå i ett register.72  

 

Det omfattande personuppgiftsbegreppet i GDPR innefattar all typ av 

information som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en 

 
68 Förenade målen C-92/09 och C-93/09, p. 51. 
69 Detta framgår av Mål C-131/12 p. 99. 
70 Prop 2017/18:105 s. 52. 
71 Reichel (2018), s. 115. 
72 Artikel 2.1 GDPR. 
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person är således att anse som personuppgifter i förordningens mening.73 

Personuppgiftsbegreppet kan även innefatta platsinformation, exempelvis 

platsfunktionen på en mobiltelefon.74 Också behandlingsbegreppet i GDPR 

är omfattande. Så snart en situation är kopplad till en personuppgift kan den 

anses bestå i behandling av en sådan.75  

 

Oavsett vilken typ av behandling som sker och vilken typ av personuppgift 

behandlingen avser måste behandlingen ske på ett lagligt, korrekt och öppet 

sätt. Vidare måste uppgifterna samlas in för vissa särskilda ändamål och inte 

vara för omfattande i förhållande till dessa.76 Principen om 

ändamålsbegränsning medför att insamlandet av personuppgifter endast får 

ske enligt särskilt, uttryckligt angivna och berättigade ändamål som inte kan 

uppnås genom andra medel. Detta medför att syftet med eventuella 

kontrollåtgärder tydligt måste anges och motiveras. Att ändamålet ska vara 

berättigat innebär, utöver att behandlingen ska motsvara en rättslig grund i 

GDPR, att behandlingen inte får strida mot annan tillämplig lagstiftning och 

allmänna rättsprinciper.77 Vidare följer av artikel 5.2 även principen om 

ansvarsskyldighet, vilken innebär ett ansvar för den personuppgiftsansvarige 

att de övriga principerna i artikel 5.1 efterlevs samt att kunna visa hur de gör 

det. Vad som avses med laglig grund för behandling framgår av artikel 6, 

som är uttömmande.  

 

En laglig grund för behandling utgörs enligt artikel 6.1.a av samtycke. 

Samtycke från den registrerades sida till behandling av personuppgifter 

föreligger när denne genom en frivillig, specifik, informerad och otvetydig 

viljeyttring medger att behandling av personuppgifter rörande denne sker.78 

För att samtycket ska anses vara frivilligt krävs att det finns en genuin och 

 
73 Wendleby och Wetterberg (2018), s. 35.  
74 Europeiska kommissionen [elektronisk resurs].   
75 Wendleby och Wetterberg (2018), s. 44. 
76 Artikel 5 GDPR. 
77 Skäl (39) GDPR. 
78 Artikel 4 GDPR. 
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fri möjlighet att ta tillbaka sitt samtycke.79 Råder ett betydande ojämlikt 

förhållande mellan personuppgiftsansvarige och den registrerade anses 

samtycke inte utgöra rättslig grund.80 Enligt Integritetsskyddsmyndigheten 

bör ett samtycke som en arbetstagare ger till en arbetsgivare inte ges samma 

innebörd det har i andra sammanhang.81 Integritetsskyddsmyndigheten 

framhåller att man som arbetsgivare i första hand bör se till någon av de 

andra rättsliga grunderna för behandling och understryker vikten av att 

samtycket ska vara frivilligt, inte får vara förenat med några krav och att 

arbetstagaren ska ha möjlighet att säga nej utan att några konsekvenser 

följer av detta.82 

 

En medlemsstat får enligt artikel 6.2 ha kvar eller införa mer specifika 

bestämmelser när det gäller grunderna rättslig förpliktelse eller allmänt 

intresse. I sådana mer specifika bestämmelser ska syftet med sådan 

behandling fastställas. Artikeln medger också att särskilda anpassningar kan 

göras i den nationella rättsliga grunden som ska gälla vid tillämpning av 

bestämmelser i GDPR. Detta innebär inte att det är själva behandlingen av 

personuppgifter som ska regleras, utan att det är förpliktelsen eller intresset 

som ska ha stöd i den nationella eller unionsrättsliga rättsordningen. Denna 

förpliktelse måste inte framgå av författning eller liknande, utan kan lika 

gärna hänföras till förelägganden, myndighetsbeslut och domar.83 Också 

sådana förpliktelser och intressen som följer av kollektivavtal anses följa av 

den nationella rättsordningen till följd av den svenska 

arbetsmarknadsmodellen.84 I den svenska dataskyddslagen anges att 

personuppgifter får behandlas:  

“om behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna 

fullgöra en rättslig förpliktelse som följer av lag eller annan författning, av 

kollektivavtal eller av beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan 

författning.” 

 
79 Skäl (42) GDPR. 
80 Skäl (43) GDPR, gäller särskilt om den personuppgiftsansvarige är en myndighet.  
81 Integritetsskyddsmyndigheten: Behandling av personuppgifter i arbetslivet. 
82 Integritetsskyddsmyndigheten: Samtycke som rättslig grund. 
83 Wendleby och Wetterberg (2018), s. 58. 
84 Prop. 2017/18:105, s. 48.  
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samt om behandlingen är nödvändig för att utföra uppgifter av allmänt 

intresse som bl.a. följer av kollektivavtal.85 

 

Av artikel 88 tillsammans med artikel 6.2-3 och artikel 9 stycke 2.b följer att 

det i stor utsträckning är upp till medlemsstaterna att bestämma om det ska 

ske särskild reglering genom lagstiftning eller kollektivavtal av 

arbetsgivarnas behandling av de anställdas personuppgifter i 

anställningsförhållandet.  

 

Vidare kan personuppgiftsbehandling anses ha laglig grund enligt artikel 

6.1.f om den är nödvändig på grund av personuppgiftsansvariges eller tredje 

parts berättigade intresse. Ett sådant berättigat intresse kan exempelvis 

föreligga när den registrerade arbetar för personuppgiftsansvarige. Oavsett 

förhållande krävs dock en intresseavvägning för att bedöma huruvida 

intresset är berättigat i förhållande till den registrerades intressen, rättigheter 

och friheter.86 Som exempel på när en registrerades intresse kan anses väga 

tyngre än den personuppgiftsansvariges nämns i skäl (47) till GDPR “om 

personuppgifter behandlas under omständigheter där den registrerade inte 

rimligen kan förvänta sig någon ytterligare behandling.”. Det är upp till 

arbetsgivaren, den personuppgiftsansvarige, att tillräckligt tydligt ange och 

motivera att ett berättigat intresse föreligger och själv vikta det mot 

arbetstagarens intresse av personlig integritet. Denna bedömning ska 

dokumenteras för att kunna uppvisa att principen om ansvarsskyldighet 

åtföljts.87 Den personuppgiftsansvarige ska också genomföra tekniska och 

organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen 

sker i enlighet med förordningen.88  

 

Om personuppgifter behandlats i strid med GDPR kan detta bl.a. föranleda 

skadestånd till den berörda personen samt administrativa sanktionsavgifter. 

 
85 2 kap 2 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning (GDPR). 
86 Skäl (47) GDPR. 
87 Integritetsskyddsmyndigheten: Intresseavvägning. 
88 Artikel 24 GDPR.  
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Sanktionsavgifterna som kan åläggas en personuppgiftsansvarig som inte 

agerat i enlighet med GDPR har till syfte att vara effektiva, proportionerliga 

och avskräckande.89 Dessa kan uppgå till höga bötesbelopp, där 

maxbeloppet är 20 miljoner euro eller 4% av ett företags globala 

årsomsättning.    

 

3.3 Kontrollåtgärder genom arbetsgivarens arbetsledningsrätt 

Inom arbetsledningsrätten inryms rätten för arbetsgivare att vidta 

kontrollåtgärder.90 Att en kontrollåtgärd anses tillåten till följd av 

arbetsledningsrätten innebär inte att en arbetstagare kan tvingas att 

underkasta sig den, däremot kan en vägran att göra det utgöra saklig grund 

för uppsägning.91 

 

För att en kontrollåtgärd ska vara tillåten i enlighet med arbetsledningsrätten 

får den inte utövas i strid med lag eller god sed på arbetsmarknaden.92 För 

att avgöra huruvida kontrollåtgärden strider mot god sed görs en 

intresseavvägning mellan arbetsgivarens intresse av att vidta åtgärden och 

arbetstagarens intresse av skydd för sin personliga integritet.93 

 

Enligt Arbetsdomstolen följer ingen allmän rätt att vidta kontrollåtgärder i 

form av utpasseringskontroller av arbetsledningsrätten, särskilda 

omständigheter i det enskilda fallet kan dock föranleda en sådan rätt. Därför 

ska en avvägning göras mellan arbetstagarens och arbetsgivarens 

motstående intressen i det enskilda fallet.94  

 

Hur de olika intressena viktas skiljer sig åt beroende på det enskilda fallet. 

På arbetsplatser där säkerhetsaspekten varit grundläggande för 

 
89 Artikel 83 GDPR. 
90 Källström och Malmberg (2019), s. 194. 
91 SOU 2009:44 s. 88f, se också AD 2009:36; saklig grund för uppsägning ansågs föreligga 

då arbetstagare vägrat underkasta sig alkoholtestning.  
92 Se AD 2013 nr. 19. 
93 SOU 2009:44 s. 78f. 
94 AD 1997 nr. 29. 
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arbetsuppgifterna har intresset av att vidta kontrollåtgärder i form av 

exempelvis drog- och alkoholtestning ansetts väga tyngre än arbetstagarnas 

intresse för personlig integritet.95 I avsnitt 3.1 står mer om hur 

Integritetsskyddsmyndigheten gjort intresseavvägningar avseende 

kontrollåtgärder och deras riktlinjer för detta.  

 

Innan en arbetsgivare fattar beslut som innebär viktigare förändringar är 

denne skyldig att förhandla med den kollektivavtalsbärande 

arbetstagarorganisationen.96 Denna skyldighet omfattar de frågor som 

saknar särreglering genom avtal eller lagstiftning. Hit hör exempelvis 

införandet av kontrollåtgärder.97 Av 12 § MBL följer att förhandling kan bli 

aktuellt även vid mindre förändringar på arbetsplatsen om 

arbetstagarorganisationen önskar det. Vid frågor som särskilt angår en 

enskild medlem har arbetsgivaren också en förhandlingsskyldighet gentemot 

medlemmar tillhörande icke-avtalsslutande arbetstagarorganisationer, 

förutsatt att frågan inte också angår medlemmar i den avtalsslutande 

organisationen.98 Förhandlingsskyldigheten innebär inte att en förutsättning 

för att vidta kontrollåtgärder är att samförstånd föreligger mellan 

arbetstagarorganisationen och arbetsgivaren.99  

 

3.4 Kontrollåtgärder genom avtal 

3.4.1 Kollektivavtal 

Parterna får som utgångspunkt besluta om kontrollåtgärder genom 

kollektivavtal eller personliga avtal.100 Dessa kontrollåtgärder får inte strida 

mot lag eller god sed på arbetsmarknaden eller på något annat sätt vara 

otillbörliga.101 I praxis har vad som utgör god sed på arbetsmarknaden när 

 
95 Se ex. AD 1991:45, AD 2009:36. 
96 Detta följer av 11 § MBL 
97 SOU 2009:44 s. 83 
98 13 § 1st MBL. 
99 Westregård (2002), s. 202. 
100 Källström och Malmberg (2019), s. 276. 
101 SOU 2009:44 s.78f. 
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det gäller integritetskänsliga åtgärder avgjorts genom en intresseavvägning 

mellan arbetsgivarens och arbetstagarens motstående intressen.102 

 

Skulle en arbetstagare vägra att medverka till kontrollåtgärderna kan det 

utgöra saklig grund för uppsägning, i flera fall har dock Arbetsdomstolen 

funnit att en vägran vid enstaka tillfällen inte kan utgöra saklig grund för 

uppsägning om inte arbetsgivaren i förväg tydliggjort att en vägran kan 

medföra uppsägning.103  

 

I vilken utsträckning det finns möjlighet för en facklig organisation att 

medge integritetskänsliga kontrollåtgärder å sina medlemmars vägnar är 

oklart.104 Frågan har varit uppe till prövning avseende olika slags 

kontrollåtgärder, det finns dock ännu ingen praxis som specifikt berör 

frågan om positioneringsteknik som kontrollåtgärd. I NJA 1975 s. 16 

anförde fackförbundet Metall att ett kollektivavtal där en enskild 

arbetstagares personliga integritet kränkts skulle betraktas som ogiltigt i den 

delen, med hänvisning till att organisationen inte kan träffa avtal med 

bindande verkan avseende arbetstagares personliga integritet utan särskilt 

medgivande. Arbetsdomstolen menade dock att ett avtal kan medföra en 

förpliktelse att underkasta sig arbetsgivarens kontroll, men inte föranleda att 

fullgörandet av förpliktelsen kan utkrävas med tvångsmedel. I AD 1998 s. 

97 prövades frågan om tillåtligheten i drog- och alkoholtester på en 

arbetsplats. Där konstaterade domstolen att det är tillåtet att avtala om 

drogtestning men att det inte går att tvinga arbetstagaren till drogtestning 

med hänvisning till avtalet.  

 

I AD 1997 nr 29 ansågs parterna ha träffat kollektivavtal med villkor 

rörande att det vaktbolag som utförde utpasseringskontroller av de anställda 

också skulle få kontrollera deras väskor samt deras privata bilar. 

Arbetstagarorganisationen hävdade dels att kollektivavtalet stred mot 

 
102 Se AD 1943 nr 77, 1991 nr 45, 1997 nr 29, 2001 nr 3, 2009 nr 36, 2013 nr 19. 
103 Se AD 2009 nr 53, AD 1991 nr 45 och AD 1997 nr 29. 
104 Källström m.fl. (2019), s. 90. 
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arbetstagarnas personliga integritet, dels att de saknade befogenhet att 

teckna avtal med villkor som innebar kroppsvisitation. Med hänvisning till 

AD 1991 nr 45 kom Arbetsdomstolen fram till att sådana avtal kan medföra 

rättsliga förpliktelser för arbetstagarna, men att de inte kan medföra att en 

arbetstagare måste uppfylla förpliktelsen genom att tvångsmedel används. 

Vidare menade domstolen att det saknade betydelse för kollektivavtalets 

giltighet att statens rätt att tvångsvis utföra bl.a. kroppsvisitation är utförligt 

och restriktivt reglerat. Arbetsdomstolen fann efter en samlad bedömning att 

företagets intresse vägde tyngre och överenskommelsen i kollektivavtalet 

ansågs inte ogiltig på grund av att den kränkte arbetstagarnas integritet. 

Saklig grund för uppsägning ansågs inte föreligga eftersom det inte 

diskuterats vad en konsekvens av en vägran att underkasta sig visitering 

kunde innebära.  

 

3.4.2 Individuella anställningsavtal  

Utgångspunkten för individuella anställningsavtal där båda parter är 

utanförstående är att avtalsfrihet råder. Också mellan en arbetsgivare som är 

bunden av kollektivavtal och en utanförstående arbetstagare råder som 

utgångspunkt avtalsfrihet. I den senare situationen kan dock arbetsgivaren 

hållas ansvarig för avtalsbrott av den andra kollektivavtalsslutande parten, 

men det individuella anställningsavtalet som sådant är fortsatt giltigt. En rätt 

för arbetsgivare att vidta kontrollåtgärder kan alltså uppkomma även genom 

enskilda anställningsavtal, en vägran att underkasta sig dessa 

kontrollåtgärder kan i så fall ses om ett avtalsbrott och något som utgör 

saklig grund för uppsägning.  
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4. Sammanfattande diskussion och analys 

Det saknas stöd i praxis för att en allmän rätt att vidta integritetskänsliga 

kontrollåtgärder kan härledas ur arbetsledningsrätten. Rätten att vidta 

kontrollåtgärder kan dock följa av arbetsledningsrätten om åtgärden saknar 

stöd i lag eller kollektivavtal. Oavsett om stödet för kontrollåtgärden hämtas 

ur arbetsledningsrätt eller kollektivavtal ska en intresseavvägning ske.  

 

Så länge en arbetsgivare håller sig inom de ramar som GDPR uppställer får 

denne vidta kontrollåtgärder med stöd av sin arbetsledningsrätt. Dessa ramar 

utgörs bland annat av skyldigheten att följa de principer som följer av 

GDPR och av att det ska finnas en laglig grund för behandlingen. Generellt 

samtycke anses inte utgöra en giltig grund för i relationen mellan en 

arbetstagare och en arbetsgivare. Laglig grund kan dock föreligga om det 

finns en rättslig förpliktelse, såsom ett kollektivavtal, eller av att 

behandlingen motiveras av ett berättigat intresse. Detta innebär att det är 

arbetsgivaren själv som ansvarar för att göra en intresseavvägning mellan 

det intresse denne själv anser vara berättigat och arbetstagarens intresse av 

integritet. I fall där arbetstagaren inte har anledning att förvänta sig att 

personuppgifter ska behandlas kan ett berättigat intresse inte anses föreligga.  

 

Rätten att vidta kontrollåtgärder med stöd av arbetsledningsrätten begränsas 

i övrigt av vad som följer av lag och god sed på arbetsmarknaden. 

Inskränkningar av artikel 8 Europakonventionen, rätt till respekt för privat- 

och familjeliv, som sker med stöd av såväl arbetsledningsrätten som 

kollektivavtal har ansetts vara tillåtna. Detta med begränsningen att en 

arbetsgivares instruktioner aldrig kan inskränka denna rättighet fullt ut.  

 

Vad som utgör god sed på arbetsmarknaden avgör vilka kontrollåtgärder 

som är tillåtna efter en intresseavvägning mellan arbetsgivarens intresse att 

vidta åtgärden och arbetstagarens intresse av personlig integritet. 

Bedömningen av huruvida användandet av positioneringsteknik är 

ändamålsenlig och förenlig med god sed beror därför på mer 

branschspecifika omständigheter. Vad som verkar stå klart är dock att 
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positioneringsteknik inte är tillåtet att användas i syfte att kontrollera hur 

och när anställda arbetar om det inte funnits en konkret misstanke om att 

tidsredovisning allvarligt missbrukats. Vidare har det inte heller ansetts 

proportionerligt att någon annan än arbetstagaren har tillgång till sådan 

positioneringsinformation denne får genom vägbeskrivningar. Övervakning 

som varit mer omfattande än nödvändigt har inte ansetts tillåten om samma 

syfte har kunnat uppnås genom mindre integritetskänsliga åtgärder. 

 

Det finns inga rättsfall där en intresseavvägning gjorts avseende 

positioneringstekniker och hur domstolen skulle göra bedömningen i sådana 

fall är inte klart. Utifrån Integritetsskyddsmyndighetens tillsynsbeslut har 

användning av positioneringsteknik dock ansetts tillåten i syfte att 

arbetsgivaren ska kunna utöva arbetsledning, identifiera behov av 

kompetensutveckling samt för att användas som verktyg vid individuell 

lönesättning. Detta dock endast om övervakningen inte är alltför omfattande 

och närgånget samt att de anställda informerats om övervakningen och att 

det existerar lämpliga gallringsrutiner. Det har dock inte ansetts tillåtet att 

använda positioneringsmetoder i syfte att kontrollera hur och när anställda 

arbetat om det inte finns konkreta skäl att misstänka att tidsrapporteringen 

allvarligt missbrukats. Vidare ska en anställd som använder företagets 

tjänstebil privat ha möjlighet att tillfälligt slå av positioneringsteknik och att 

stänga av den helt utanför arbetstid.  

 

Det är fortfarande oklart i vilken utsträckning det finns möjlighet för en 

facklig organisation att medge integritetskänsliga åtgärder i kollektivavtalet, 

men att en sådan möjlighet föreligger tycks stå klart. Kollektivavtalet har 

ansetts utgöra en sådan rättslig förpliktelse som gör en behandling av 

personuppgifter laglig enligt GDPR. Vidare har en kollektivavtalsreglering 

som begränsar rättigheter ansetts förenligt med såväl Europakonventionens 

krav som EU-stadgans krav på lagstöd. En arbetstagare kan inte genom 

tvångsmedel tvingas att underkasta sig sådana integritetskänsliga åtgärder 

som reglerats i ett kollektivavtal, men en vägran kan medföra att saklig 

grund för uppsägning föreligger om arbetsgivaren i förväg gjort tydligt att 



 32 

en sådan vägran kan medföra uppsägning. En vägran att underkasta en sådan 

kontrollåtgärd i ett kollektivavtal som strider mot god sed på 

arbetsmarknaden lär enligt Källström och Malmberg inte utgöra saklig 

grund för uppsägning. 

 

Vad gäller individuella avtal får de inte strida mot kollektivavtal, i övrigt 

kan inte kontrollåtgärder som en arbetstagare underkastar sig genom 

enskilda arbetsavtal utgöra en laglig grund för behandling enligt GDPR. Det 

individuella anställningsavtalet uppfyller till skillnad från kollektivavtalet 

inte kravet på lagstöd som krävs för avvikelser från rättigheterna som följer 

av Europakonventionen och EU-stadgan. 

 

Vad som kan utgöra ett berättigat intresse enligt GDPR är enligt regelns 

utformning relativt öppen. Det har framgått att ett intresse inte kan anses 

berättigat när arbetstagaren inte har anledning att förvänta sig att 

personuppgifter behandlas. Relationen arbetstagare/arbetsgivare innebär ett 

ojämnt maktförhållande och det är i min mening möjligt att arbetsgivarens 

ensidiga avgörande av sitt berättigade intresse gör att maktbalansen blir än 

mer ojämn, vilket också skulle kunna strida mot rätten till privatliv och 

skydd av personuppgifter. Att ett berättigat intresse inte ska anses föreligga i 

situationer där arbetstagaren inte har att förvänta sig att behandling av 

personuppgifter sker är i min mening en allt för otydlig begränsning av vad 

ett berättigat intresse innebär. De höga sanktionsavgifterna som kan följa av 

att personuppgifter behandlats på ett felaktigt sätt medför dock ett starkare 

skydd för arbetstagaren i och med incitamentet detta ger en arbetsgivare att 

eftersträva efterlevnad av förordningen.   

 

Det råder också oklarhet kring Integritetsskyddsmyndighetens riktlinjer och 

beslut, å ena sidan framgår att positioneringsteknik är tillåten att användas i 

syfte att utföra individuella prestationsmätningar av de anställda i syfte att 

bl.a. identifiera behov av kompetensutveckling, å andra sidan får 

arbetsgivare inte använda positioneringstekniker för att identifiera hur och 

när en arbetstagare arbetat.  
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Det är alltså inte helt klart hur intresseavvägningen ska ske och bristande 

förutsebarhet gör det svårt för en arbetstagare att veta i vilka situationer den 

har rätt att inte underkasta sig en kontrollåtgärd. En arbetstagare som vägrar 

underkasta sig kontrollåtgärden riskerar att bli uppsagd. Därmed riskerar 

också övertramp från arbetsgivare att missas eftersom en arbetstagare saknar 

incitament att genom en vägran få saken prövad, något som kan bidra till att 

den praxis som uppstår och skapar riktlinjer för intresseavvägningen blir 

knapp. För att få reda på om en kontrollåtgärd är otillåten måste man vägra 

att underkasta sig den, i vetskapen om att man riskerar att bli uppsagd om 

det kommer fram att kontrollåtgärden trots allt var tillåten. Jag anser att 

denna otydlighet går ut över arbetstagaren, eventuellt i strid med rätten till 

en rättvis rättegång, och att det därmed behövs en reglering som skyddar 

arbetstagaren genom att antingen vara tydligare eller skapa större 

möjligheter att få saken prövad utan att riskera uppsägning.   

 

En sådan reglering skulle kunna ske genom lag, detta riskerar dock att 

underminera den svenska modellen genom att vissa frågor lämnas åt 

lagstiftaren istället för åt parterna. En reglering som lämnas åt parterna kan 

dock medföra att vissa grundläggande mänskliga rättigheter på individnivå 

inskränks vid en avvägning mellan den personliga integriteten å ena sidan 

och perspektivet på arbetstagarkollektivet å den andra. Ett förstärkt skydd 

för arbetstagarkollektivet skulle kunna följa av ett tydliggörande av att 

kontrollåtgärder omfattas av arbetsgivares primära förhandlingsskyldighet.  

 

  



 34 

Käll- och litteraturförteckning 

Källor 

Offentligt tryck 

Direktiv 2006:55 Personlig integritet i arbetslivet. 

Ds 1994:51. 

Prop. 1975/78:81 Regeringens proposition med förslag om ändring i lagen 

(1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 

område, m.m. 

Prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag. 

Prop. 2005/06 s.15. 

Prop. 2017/18:105 Ny dataskyddslag. 

SOU 2002:18 Personlig integritet i arbetslivet. 

SOU 2009:44 Integritetsskydd i arbetslivet. 

SOU 2016:41 Hur står det till med den personliga integriteten? 

SOU 2017:39 Rättslig grund för behandling av personuppgifter. 

SOU 2017:52 Så stärker vi den personliga integriteten.  

 

Tryckta källor 

Medlingsinstitutet, Avtalsrörelsen och lönebildningen, Medlingsinstitutets 

årsrapport 2019. 

 

Elektroniska källor 

Eur-lex [elektronisk resurs] (2015), Sammanfattning av EU-lagstiftningen: 

EU-rättens direkta effekt. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14547 hämtad 2021-05-05. 

 

Europeiska kommissionen [elektronisk resurs], Vad är personuppgifter? 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-

personal-data_sv Hämtad 2021-04-12. 

 

Integritetsskyddsmyndigheten, 3 maj 2021, Vad kan tillsynen leda till? 

https://www.imy.se/om-oss/vart-uppdrag/sa-arbetar-vi-med-tillsyn/vad-kan-

tillsynen-leda-till, hämtad 2021-05-24. 

 

Integritetsskyddsmyndigheten, 5 maj 2021, Kontroll och övervakning av 

anställda. https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/dataskydd-pa-olika-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14547
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14547
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_sv
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_sv
https://www.imy.se/om-oss/vart-uppdrag/sa-arbetar-vi-med-tillsyn/vad-kan-tillsynen-leda-till/
https://www.imy.se/om-oss/vart-uppdrag/sa-arbetar-vi-med-tillsyn/vad-kan-tillsynen-leda-till/
https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/dataskydd-pa-olika-omraden/arbetsliv/kontroll-och-overvakning-av-anstallda/


 35 

omraden/arbetsliv/kontroll-och-overvakning-av-anstallda/, hämtad 2021-05-

15. 

 

Integritetsskyddsmyndigheten, 7 maj 2021, Behandling av personuppgifter i 

arbetslivet. https://www.imy.se/vagledningar/arbetsliv/, hämtad 2021-05-15. 

 

Integritetsskyddsmyndigheten, 18 maj 2021, Samtycke som rättslig grund. 

https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-

gdpr/rattslig-grund/samtycke, hämtad 2021-05-18.  

 

Integritetsskyddsmyndigheten, 18 maj 2021, Intresseavvägning.  

https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-

gdpr/rattslig-grund/intresseavvagning/, hämtad 2021-05-23. 

 

 

Litteratur 

Glavå, Mats och Hansson, Mikael (2020), Arbetsrätt. 4e upplagan. 

Författarna och Studentlitteratur, Lund. 

 

Grahn, Erik och Kjällström, Susanna (2017), Anställdas integritetsskydd - 

och dataskyddsförordningen. Författarna och Wolters Kluwer Sverige AB, 

Stockholm.  

 

Herzfeld Olsson, Petra (2012), ‘Folkrätten i arbetsrätten’, i: Stern, Rebecca 

och Österdahl, Inger, (red.) Folkrätten i svensk rätt. Författarna och Liber 

AB, Malmö.  

 

Kleineman, Jan (2018), ‘Rättsdogmatisk metod’, i: Nääv, Maria och 

Zamboni, Mauro, (red.) Juridisk metodlära. 2a upplagan. Studentlitteratur, 

Lund.  

 

Källström, Kent och Malmberg, Jonas (2019), Anställningsförhållandet - 

inledning till den individuella arbetsrätten. 5:e upplagan. Författarna och 

Iustus förlag, Uppsala.  

 

Källström, Kent och Malmberg, Jonas och Öman, Sören (2019), Den 

kollektiva arbetsrätten. 2a upplagan. Författarna och Iustus förlag, Uppsala.  

 

Medlingsinstitutet, Avtalsrörelsen och lönebildningen, Medlingsinstitutets 

årsrapport 2019 

 

Peczenik, Aleksander (1990), ‘Om den förvaltningsrättsliga forskningen och 

rättsdogmatiken’, Förvaltningsrättslig tidskrift nr 2 1990 s. 41-52 

 

https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/dataskydd-pa-olika-omraden/arbetsliv/kontroll-och-overvakning-av-anstallda/
https://www.imy.se/vagledningar/arbetsliv/
https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/rattslig-grund/samtycke/
https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/rattslig-grund/samtycke/
https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/rattslig-grund/intresseavvagning/
https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/rattslig-grund/intresseavvagning/


 36 

Reichel, Jane (2018), ‘EU-rättslig metod’, i: Nääv, Maria och Zamboni, 

Mauro, (red.) Juridisk metodlära. 2a upplagan. Studentlitteratur, Lund.  

 

Rönnmar, Mia (2004), Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet. Författaren 

och Juristförlaget i Lund, Lund. 

 

Sigeman, Tore (2006). Arbetsrätten: en översikt. Författaren och Norstedts 

Juridik AB, Stockholm.  

 

Wendleby, Monika och Wetterberg, Dag (2018). Dataskyddsförordningen 

GDPR: Förstå och tillämpa i praktiken. Författarna och Sanoma Utbildning 

AB, Stockholm. 

 

Westregård J, Annamaria (2002). Integritetsfrågor i arbetslivet. Författaren 

och Juristförlaget i Lund, Lund.  

 

  



 37 

Rättsfallsförteckning 

Sverige 

Högsta domstolen 

NJA 1975 s 16. 

NJA 1997 s. 93. 

NJA 2005 s. 462. 

NJA 2007 s. 584. 

 

Arbetsdomstolen 

AD 1932 nr 100.  

AD 1934 nr 179. 

AD 1943 nr 77. 

AD 1982 nr 142. 

AD 1986 nr 78. 

AD 1991 nr 45. 

AD 1997 nr 29. 

AD 1998 nr 17. 

AD 1998 nr 97. 

AD 2001 nr 3. 

AD 2006 nr 76. 

AD 2009 nr 36. 

AD 2009 nr 53.  

AD 2012 nr 25. 

AD 2013 nr 19. 

 

Europeiska unionens domstol 

Förenade målen C-92/09 och C-93/09 Volker und Markus Schecke GbR mot 

Land Hessen och Hartmut Eifert mot Land Hessen, dom den 9 november 

2010, EU:C:2010:662. 

 

C-131/12 Google Spain SL och Google Inc. mot Agencia Española de 

Protección de Datos och Mario Costeja González, stora avdelningen, dom 

den 13 maj 2014, EU:C:2014:317. 

 



 38 

 

 

Europadomstolen 

Airey mot Irland, ansökan nr 6289/73, dom av den den 9 oktober 1979. 

 

X och Y mot Nederländerna, ansökan nr 8978/80, dom av den 26 mars 1985. 

 

Niemietz mot Tyskland, ansökan nr 13710/88, dom av den 16 december 

1992. 

 

Halford mot Storbritannien, ansökan nr 20605/92, dom av den 25 juni 1997. 

 

Wretlund mot Sverige, ansökan nr 46210/99, beslut den 9 mars 2004 

[inadmissible] [AD 1998 nr. 97]. 

 

Madsen mot Danmark, ansökan nr 58341/00, beslut den 7 november 2002 

[inadmissible]. 

 

Evaldsson m.fl. mot Sverige, ansökan nr 75252/01, dom av den 13 februari 

2007. 

 

Bărbulescu mot Rumänien, ansökan nr 61496/08, dom av den 12 januari 

2016. 

  

Lindstrand Partners Advokatbyrå AB mot Sverige, ansökan nr 18700/09, 

dom av den 20 december 2016. 

 

 

Beslut från myndighet 

Integritetsskyddsmyndigheten beslut 

2008-02-29, dnr 806-2007. 

2009-05-13, dnr 02-2009. 

2014-02-07, dnr 234-2013. 
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