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Sammanfattning 

Skyddet för arbetstagarens personliga integritet är ett aktuellt ämne där teknikutvecklingen 

ger arbetsgivaren ökade möjligheter att kontrollera arbetstagaren. Därmed äventyras skyddet 

för arbetstagarens personliga integritet. Det finns i dagsläget inte någon direkt 

specialanpassad lagstiftning till skydd för den personliga integriteten i arbetslivet och svensk 

lagstiftning saknar en enhetlig definition på begreppet personlig integritet. Det är oklart vilka 

möjligheter arbetsgivaren har att vidta kontrollåtgärder av arbetstagarens Internet- och e-

postanvändning samt vilket skydd arbetstagaren har för sin personliga integritet.

Syftet med uppsatsen är att reda ut vilket rättsligt skydd arbetstagaren på den svenska 

arbetsmarknaden har för sin personliga integritet, vilka möjligheter arbetsgivaren har att vidta 

kontrollåtgärder av arbetstagarens Internet- och e-postanvändning, samt vad begreppet god 

sed på arbetsmarknaden i detta fall innebär. För att uppnå syftet används en rättsdogmatisk 

metod, som innebär att aktuella rättskällor det vill säga lagtext, förarbeten, praxis från 

Arbetsdomstolen och doktrin kommer att studeras.

Arbetsgivaren ges möjlighet att vidta integritetskänsliga åtgärder såsom kontroll av 

arbetstagarens Internet- och e-postanvändning med stöd av den allmänna arbetsledningsrätten, 

avtal, kollektivavtal eller lagstiftning. Dock begränsas möjligheterna till att åtgärden inte får 

stå i strid med god sed på arbetsmarknaden. För att avgöra vad nämnda begränsning innebär 

gör Arbetsdomstolen en intresseavvägning. Arbetstagarens intresse av skydd för sin 

personliga integritet jämförs med arbetsgivarens intresse av kontroll av arbetstagarens 

Internet- och e-postanvändning. Dessutom måste det finnas en rimlig proportion mellan mål 

och medel för kontrollåtgärden, alltså måste intrånget i arbetstagarens privatliv som åtgärden 

vållar stå i rimlig proportion till arbetsgivarens syfte med kontrollen. 

Avslutningsvis kan sägas att vilka kontrollåtgärder arbetsgivaren får vidta och vilket skydd 

arbetstagaren har för sin personliga integritet är en fråga som får avgöras efter bedömning av 

det enskilda fallet. 

Nyckelord: personlig integritet, god sed på arbetsmarknaden, kontrollåtgärd, Internet- och e-

postanvändning



Abstract

The protection for the employee’s personal integrity is a current subject where the technology 

development gives the employer increased possibilities to check upon the employee. Thereby 

the protection for the employee’s personal integrity is jeopardized. At present there is no 

special legislation of protection for the personal working life integrity and the Swedish 

legislation lacks a uniform definition of the concept personal integrity. It is unclear which

possibilities the employer has to take control measures of the employee’s Internet- and e-mail 

use and which protection the employee has for its personal integrity.

The purpose with the essay is to find out which legal protections the employee on the Swedish 

labour market has for its personal integrity, which possibilities the employer has to take 

control measures of the employee’s Internet- and e-mail use, and what the concept of good 

labour market practice means. 

In order to achieve the purpose a law dogmatic method is used, which means that current 

sources of law i.e. law text, preparation of law text, good practice from labour court and 

doctrine will be studied.

The employer is given the possibility to take integrity sensitive actions, like control of the 

employee’s Internet- and e-mail use by virtue of the right to direct work, agreement, 

collective agreement or legislation. However, the possibilities are limited as the action must 

not go against good labour market practice. In order to decide what stands against good labour 

market practice the labour court does a weighing of interest. The employee’s interests of 

protection for its personal integrity are compared with the employer’s interests of control of 

the employee’s Internet- and e-mail use. Moreover, there must be a reasonable proportion 

between the objective and means for the control measure, therefore the trespass in the 

employee’s private life that the measure causes must stand in reasonable proportion to the 

employer’s aim with the control. 

In conclusion can be said that which control measures the employer can take and which 

protection the employee has for its personal integrity is a question that must be decided after 

assessment of every individual case. 

Keywords: personal integrity, good labour market practice, control measure, Internet- and 

e-mail use
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1 Inledning

Dagens arbetsliv påverkas och förändras i snabb takt till stor del beroende på 

teknikutvecklingen, vilket lett till att de flesta arbetsgivare tillhandahåller datorutrustning till 

sina anställda och har resulterat i att arbetsgivaren vidtar diverse åtgärder för att kontrollera

arbetstagarens användning av utrustningen. Kontrollåtgärderna kan göra intrång i den enskilde 

arbetstagarens personliga integritet eller till och med innebära kränkning av den personliga 

integriteten. Var gränsen går för vad som är lagligt eller inte är svårt att säga eftersom det 

saknas en enhetlig lagstiftning för att skydda den personliga integriteten för de svenska 

arbetstagarna. 

Arbetstagarens personliga integritet är en mänsklig rättighet som man i dagens samhälle kan 

anse inte ska behöva ifrågasättas. På andra sidan vågskålen finns arbetsgivarens intresse av 

säkerhetskontroll, effektivitetskontroll samt kontroll av ordning på arbetsplatsen. Ett exempel 

på kontrollåtgärd är att arbetsgivarens datorutrustning används ändamålsenligt och inte för att 

till exempel surfa på oetiska hemsidor som kan verka rasistiska, pornografiska och så vidare. 

Arbetsgivaren upplevs i många fall som den starkare parten och har genom sin 

arbetsledningsrätt möjlighet att kontrollera arbetstagarens Internet- och e-postanvändning 

trots att parterna inte riktigt vet var, när och hur denna kontroll får ske. Det finns risk för att 

rädsla för repressalier leder till att arbetstagaren inte motsätter sig arbetsgivarens kontroll av 

Internet- och e-postanvändning.

I denna uppsats kommer att klargöras hur den personliga integriteten i arbetslivet skyddas,

och samtidigt hur långt arbetsgivarens arbetsledningsrätt sträcker sig samt därigenom 

möjlighet till kontroll av arbetstagarens användning av arbetsgivarens datorutrustning för 

privat bruk under arbetstid. Dessa frågor avgörs i Arbetsdomstolen genom en 

intresseavvägning samt att arbetsgivarens kontrollåtgärder inte får strida mot lag eller god sed 

på arbetsmarknaden. Vad innebär begreppet god sed på arbetsmarknaden, vilka är de 

motstående intressena samt hur bedömer Arbetsdomstolen dessa punkter? Den dömande 

maktens etik och moral kommer troligtvis att spegla utfallet. Leder detta till rättssäkerhet för 

de svenska arbetstagarna eller finns det ett behov av en integritetsskyddande lag inom svenskt 

arbetsliv? Den personliga integriteten i arbetslivet och behovet av en lagstiftning på området 

är under utredning och kommer att presenteras till hösten 2008.1    

                                                
1 Kommittédirektiv 2006:55 och tilläggsdirektiv 2007:106.
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1.1 Syfte och frågeställning

En omdiskuterad fråga är om arbetstagarna på den svenska arbetsmarknaden är i behov av ett 

enhetligt skydd för den personliga integriteten. Syftet med uppsatsen är att kartlägga vilket 

rättsligt skydd arbetstagaren på den svenska arbetsmarknaden har för sin personliga integritet. 

Uppsatsens huvudområde är något som berör hela arbetsmarknaden i dagens 

informationssamhälle. Beroende på den fortlöpande tekniska utvecklingen kan det anses 

finnas ett behov av att klargöra vilket skydd arbetstagaren har för sin personliga integritet och 

att arbetsgivaren vet vilka möjligheter denne har att vidta kontrollåtgärder av arbetstagarens 

Internet- och e-postanvändning. Den tekniska utvecklingen har bland annat resulterat i ett 

flertal övervakningsåtgärder som arbetsgivaren har till sin hjälp. Till exempel kan 

arbetsgivaren spåra arbetstagarens Internetanvändning, kontrollera dennes e-post samt med 

hjälp av inpasseringskort kontrollera när arbetstagaren befinner sig på arbetsplatsen. Därför är 

det huvudsakliga syftet med denna uppsats att reda ut vad som är gällande rätt inom området 

och definiera några viktiga juridiska begrepp. Vilka möjligheter har egentligen arbetsgivaren 

att kontrollera arbetstagarens användning av arbetsgivarens elektroniska utrustning?

Vidare kommer det att föras en diskussion om det svenska arbetslivet är i behov av en 

enhetlig lagstiftning för att skydda arbetstagarnas personliga integritet, eller om det räcker 

med att arbetsmarknadens parter agerar efter sunt förnuft.

Denna uppsats kommer att behandla frågor med anknytning till hur långt arbetsgivarens 

arbetsledningsrätt och därigenom möjlighet att kontrollera arbetstagarens privata användning 

av e-post och Internet under arbetstid sträcker sig, samt vilket integritetsskydd arbetstagaren 

har rätt till.

1.2 Metod

För att uppnå uppsatsens syfte används en rättsdogmatisk metod vilket innebär att aktuella 

rättskällor det vill säga lagtext, förarbeten, praxis från Arbetsdomstolen och doktrin kommer 

att studeras. Vidare avser rättsdogmatiken att fastställa vilka rättsregler som finns eller kan 

förväntas finnas, och definiera hur dessa bör tillämpas och förstås.2 Den gällande rätten 

analyseras med utgångspunkt i begreppens användbarhet inom juridisk argumentation.3 För 

att öka förståelsen för arbetsgivarens möjlighet att vidta kontrollåtgärder sökes efter relevant 

lagtext, och finner att det saknas en samlad lagstiftning på området. Relevant lagstiftning 

                                                
2 Lehrberg Bert, Praktisk juridisk metod, femte upplagan, 2006, s. 178.
3 Peczenik, ”Juridikens allmänna läror”, SvJT, 2005, s. 249.
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behandlas och ledning kommer också att tas från förarbeten, praxis, sedvanerätt och doktrin. 

Eftersom förarbetena har stor betydelse för rättstillämpningen görs en djupgående genomgång 

av de senaste utredningarna på området.4 Vidare kommer Integritetsskyddskommitténs 

redovisning av sitt resultat att beaktas via webbutsändning den 23 januari 2008, vars resultat 

till viss del förväntas påverka skyddet för den personliga integriteten i arbetslivet. I dagsläget 

pågår utredningen Personlig integritet i arbetslivet genom kommittédirektiv 2006:55, som 

skulle ha redovisats i januari 2008,5 men har skjutits upp genom ett tilläggsdirektiv (Dir. 

2007:106) och kommer att redovisas senast i oktober 2008.6  

Praxis från Arbetsdomstolen angående arbetsgivarens möjlighet till kontrollåtgärder är 

knapphändig men de domar som anses relevanta utifrån uppsatsens syfte och frågeställning 

kommer att belysas. Vidare används juridisk doktrin för att få en djupare förståelse för ämnet. 

Doktrinen har inte lika hög rättslig status som lagtext, förarbeten och praxis, men utgör en 

rättskälla.7

Av dagens rättstänkande krävs att det finns en balans mellan förutsebarhet och rättvisa. 

Därigenom ska den dömande makten finna en lösning som så långt det är möjligt 

tillfredsställer både likheten inför lagen och den materiella rättvisan. När det gäller tolkningen 

av begrepp som till exempel god sed på arbetsmarknaden uppstår ett av rättens 

huvudproblem. Problemet är att det undvikts en detaljerad reglering och därmed blir det 

viktigt att domaren tar hänsyn till rättvisan och att medborgarnas rättssäkerhet inte äventyras.8

Denna uppsats ämne påverkas av nya samhällsföreteelser som till exempel ny teknik, vilket 

lagstiftaren inte kunnat förutse. Därmed uppstår ett utrymme för den dömande makten att 

genom sina värderingar nyskapa rättsnormer.9

På vilket sätt den aktuella frågan som denna uppsats behandlar förhåller sig i jämställdhets-

och mångfaldsperspektiv har i dagsläget knappast alls berörts i vare sig förarbeten eller i 

doktrin. Jämställdhets- och mångfaldsperspektiven knutna till denna uppsats fråga 

åskådliggörs här nedan. Hur frågan förhåller sig i ett internationellt perspektiv är något som 

behandlas i olika avsnitt genom uppsatsen bland annat med hänsyn till EG-direktiv och

mänskliga rättigheter. En enskild del beskriver Finlands lagstiftning angående skydd för 

                                                
4 Leijonhufvud Madeleine, Förarbeten, i Bernitz Ulf, Heuman Lars m.fl., Finna rätt. Juristens källmaterial och 
arbetsmetoder, nionde upplagan, 2006, s. 97 f. 
5 Kommittédirektiv 2006:55 s. 14 f.
6 Se regeringens hemsida:  http://www.sou.gov.se/kommittedirektiv/2007/dir2007_106.pdf .
7 Lehrberg, s. 34.
8 Peczenik Alexander, Vad är Rätt? Om demokrati, rättsäkerhet, etik och juridisk argumentation, 1995, s. 44 f.
9 Peczenik, 1995, s. 298.
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personlig integritet i arbetslivet. Skälet till att Finland har valts som exempel är att de nyligen 

infört en lag om integritetsskydd i arbetslivet.

1.3 Avgränsning

Integritetsfrågor i arbetslivet är ett utbrett område då det finns en mängd olika åtgärder som 

arbetsgivaren kan vidta och som kan verka integritetskänsliga mot arbetstagaren. Det finns 

både fysiska kontrollåtgärder, till exempel kroppsvisitering och icke fysiska kontrollåtgärder 

exempelvis registrering av telefonsamtal och Internetanvändning samt kontroll av e-post.

Åtgärden kan också innebära tester och undersökningar. Dessa kan vara såväl hälsorelaterade 

exempelvis drogtest, hälso- och läkarundersökning som icke hälsorelaterade exempelvis 

personlighetstest. 

Uppsatsen belyser arbetstagares privata Internet- och e-postanvändning under arbetstid och 

därmed arbetsgivarens möjlighet till kontroll av denna användning. Begränsningen till denna 

åtgärd har vidtagits med tanke på att det är ett högst aktuellt område inom svenskt arbetsliv 

som saknar tydliga regler och det finns ännu inte någon tydligt utarbetad praxis. Märk att 

uppsatsen endast belyser arbetstagare och inte arbetssökande. Det ansågs inte relevant att 

kartlägga arbetssökandes skydd, eftersom arbetssökande enligt min mening inte använder sig 

utav den eventuellt blivande arbetsgivarens IT-utrustning. Varför uppsatsen skulle omfatta 

arbetssökande skulle till exempel vara om man belyst den personliga integriteten vid 

rekryteringsförfaranden och om arbetsgivaren då använder sig av hälsoundersökningar, 

personlighetstest, granskar brottsregister och så vidare.    

1.4 Jämställdhets- och mångfaldsperspektiv

Behandlas alla medborgare på samma sätt är en fråga som tillhör det perspektiv som ligger till 

grund för rättsvetenskapen och innebär att rätten är både neutral och stabil. 

Jämställdhet går ut på att kvinnor och män ska ha lika villkor, och i Sverige är rätten det 

medel som ska garantera medborgarna deras rättigheter och skyldigheter. Rätten består både 

av formella och informella normer. De formella är sådana som består av regler som har 

tillkommit genom beslut från landets styrande makt. De informella är de normer eller 

oskrivna regler som styr människors handlingar. Det är vanligt att de juridiska resonemangen 

hänvisar till det naturliga, och att en viss fråga ska lösas på ett speciellt sätt med anledning av 

att det anses ligga i sakens natur. Viktigt är att lagstiftaren vågar se hur samhället ser ut då de 
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arbetar fram lagar för att dessa ska kunna avspegla och återge verkligheten. Gällande rätt 

behöver nå ut till människorna i samhället så att det inte riskerar att leda till ojämlika 

förhållanden i samhället.10

Övervakning och kontrollåtgärder kan leda till att arbetstagare grupperas och behandlas olika. 

Därigenom drar Sven Ove Hansson slutsatsen att skyddet för arbetstagarens personliga 

integritet är ett bra sätt att skydda mot diskriminering och annan orättvisa, alltså ytterligare en 

anledning att värna om skyddet för arbetstagarens personliga integritet.  

Ett stort problem som är svårt att hantera är olikheten mellan olika arbetstagare och deras 

reaktioner på att vara övervakade och utsatta för kontrollåtgärder. Det är tänkbart att de som 

är ”övervakningskänsliga” kommer att få speciellt svårt att arbeta på vissa arbetsplatser. Dock 

är de inte så många att de bildar en enkelt identifierbar grupp, därför klassas det inte som 

diskriminering utan som ett individuellt fall av psykiska problem. 11

Vid kontakt med Jämställdhetsombudsmannen framkom att de inte haft något ärende som rör 

arbetsgivarens möjlighet att kontrollera arbetstagarens Internet- och e-postanvändning. Den 

enda gången som Jämställdhetsombudsmannen skulle kunna granska ett sådant ärende är om 

en arbetsgivare till exempel endast granskade kvinnliga arbetstagares e-post och inte mäns, 

vilket eventuellt skulle kunna utgöra könsdiskriminerande arbetsledning enligt 

jämställdhetslagen. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering känner inte till att frågan om 

personlig integritet i arbetslivet ur ett mångfaldsperspektiv har undersökts.

Under utarbetningen av en samlad lagstiftning för personlig integritet i arbetslivet är det enligt 

min mening viktigt att lagstiftaren söker kunskap om den verklighet och det föränderliga 

arbetsliv som de eventuella framtida reglerna ska fungera i. En eventuell lagstiftning bör vara 

lättillgänglig och lättförståelig så att parterna är medvetna om vilka rättigheter och 

skyldigheter de har samt garanteras rättssäkerhet. 

Det kan hållas med om att övervakning och kontrollåtgärder kan leda till ojämställdhet och 

åtskillnader mellan personer med olika etnicitet. Särskilt vid kontrollåtgärder under 

rekryteringsförfarande och möjligen inte i lika stor utsträckning när arbetsgivaren kontrollerar 

arbetstagarens Internet- och e-postanvändning. Det kan vara en anledning till att 

jämställdhets- och mångfaldsperspektiven inte direkt är omnämnt i förarbeten och doktrin. 

                                                
10 Schömer Eva, Jämställdhetens dilemman, i Diana Mulinari m.fl., Mer än bara kvinnor och män. Feministiska 
perspektiv på kön, 2003, s. 89-117.
11 Hansson Sven Ove, Privacy, discrimination and inequality in the workplace, i Sven Ove Hansson och Elin 
Palm (red.), The ethics of workplace privacy, 2005, s. 119- 135.
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Viktigt är dock att utredaren och lagstiftaren tar hänsyn till de nämnda perspektiven så att en 

eventuell lagstiftning inte bidrar till ojämställdhet eller diskriminering bland utsatta 

samhällsgrupper.      

1.5 Finländsk lagstiftning

I Finland trädde år 2001 lagen om integritetsskydd i arbetslivet i kraft. Lagen gäller alla 

anställningsförhållanden och inkluderar även arbetssökande. 

Arbetsgivaren får endast behandla sådana personuppgifter som har direkt relevans för 

arbetstagarens anställningsförhållande och som har att göra med hanteringen av rättigheter 

och skyldigheter för parterna i anställningsförhållandet, med hänsyn till de förmåner som 

arbetsgivaren erbjuder arbetstagarna eller med hänsyn till arbetsuppgifternas särskilda natur. 

Därutöver får avvikelser från kravet inte göras, trots arbetstagarens samtycke. När det gäller 

de tekniska kontrollåtgärderna av arbetstagarens Internet- och e-postanvändning ska dessa 

åtgärder först bli föremål för så kallat samarbetsförfarande enligt särskild lag. Arbetsgivaren 

ska definiera ändamålet med och metoderna för den tekniska övervakningen samt informera 

arbetstagarna om syftet med, användningen av och metoderna för denna och om 

användningen av e-post och datanät. Arbetsgivaren får dessutom inte riskera sekretessen 

gällande arbetstagarnas förtroliga meddelande av privat natur vid Internet- och e-

postanvändningen.12

Enligt min uppfattning är det positivt för arbetstagaren att avvikelser från bestämmelserna inte 

får vidtas trots arbetstagarens samtycke. Eftersom det finns en risk att parternas olika 

styrkeförhållande leder till att arbetstagaren underkastar sig kontrollåtgärd för att inte riskera 

sin anställning. Den finska lagstiftningen kräver på ett tydligt vis att arbetsgivaren innan 

denne vidtar en kontrollåtgärd klargör syftet och ändamålet med den, samt motiverar varför 

denne är i behov av att kontrollera arbetstagarens Internet- och e-postanvändning.  

                                                
12 SOU 2002:18 s. 331-335.
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2 Bakgrund

I detta kapitel kommer utvecklingen av skyddet för personlig integritet i ett förändrat samhälle 

och arbetsliv att beskrivas, med utgångspunkt ur relevanta utredningar och lagförslag.

Integritetsskyddet har varit ett ständigt återkommande ämne i samhällsdebatten under de 

senaste 30 åren, men en mer allmän debatt om de risker som hotar den personliga integriteten 

kom igång först när datortekniken fick en mer avancerad tillämpning i samhället.13 Det var 

under 1990-talet som rädslan verkligen uppstod för att teknikutvecklingen och de nya 

förutsättningarna i arbetslivet skulle riskera arbetstagarnas personliga integritet.14

Utvecklingen har lett till att rubriker vi sett under 2000-talet varit ”Storebror ser dig”,

”Storebror rycker fram”, ”Varför ska storebror se dig” med flera.15 De fackliga 

organisationerna ändrade under 1990-talet sin syn på hur arbetstagarnas integritet i arbetslivet 

skulle säkerställas. Tidigare hade de fackliga organisationerna menat att integriteten bäst 

tillgodosågs genom starka fackföreningar, men ändrade nu sin syn till en mer positiv 

inställning till lagstiftning på området som hjälpmedel för att skydda arbetstagarnas 

personliga integritet.16

Skyddet för den personliga integriteten har utretts ett antal gånger under de senaste åren. Trots 

detta upplever inte jag att någon utav utredningarna lett till en förklaring av vad som är 

godtagbart eller inte när det gäller arbetsgivarens kontrollåtgärder av arbetstagarens Internet-

och e-postanvändning. Positivt är dock att det verkar som att utredningarna fått till följd att 

integritetsfrågorna i arbetslivet fått en ökad aktualitet.

2.1 Lagförslag till ny lag om personlig integritet

I SOU 2002:18 konstaterades att svensk lagstiftning saknar ett fullvärdigt skydd för 

arbetstagarens personliga integritet, trots att den allmänna uppfattningen både inom Sverige 

och internationellt sägs vara att den personliga integriteten är en mänsklig rättighet som staten 

har ansvar att skydda. Utredningen föreslog därför en lag om skydd för den personliga 

integriteten i arbetslivet (LIA) som skulle ta sin utgångspunkt i personuppgiftslagen och 

utgöra en förstärkning och precisering av denna med status som speciallag, vilket leder till 

                                                
13 SOU 2007:22 del 1 s. 496.
14 Kommittédirektiv 2006:55 s. 6.
15 SOU 2007:22 del 1 s. 532.
16 SOU 2007:22 del 1 s. 514.
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företräde vid konflikt med den mera allmänna personuppgiftslagen.17 Även i förhållande till 

andra lagar och bestämmelser skulle LIA tillämpas genom den allmänna rättsprincipen lex 

specialis.18 Två av utredningens huvudområden var arbetsgivarens möjlighet till kontroll av 

arbetstagarens privata e-post och arbetsgivarens användning av loggningsfunktioner som per 

automatik samlar in uppgifter bland annat om arbetstagarens Internetanvändning. Både 

anställda inom privat och offentlig sektor skulle omfattas av LIA.19 Utredningen har genom 

hela betänkandet bedrivit sitt arbete med hänsyn till att kvinnor och män ska behandlas lika. 

Utredningens arbete har kontinuerligt varit riktat mot jämställdhetsfrågor och utredningen 

ansåg att lagförslaget är i överensstämmelse med jämställdhetslagstiftningen. Den

konstaterade att arbetsgivaren har rätt att bestämma över användningen av sin datorutrustning, 

dock med begränsningen av ett förbud för arbetsgivaren att ta del av arbetstagarens privata e-

post eller andra privata elektroniska uppgifter i de fall arbetsgivaren är medveten om att 

uppgifterna är av privat karaktär. Arbetstagaren kan lämna sitt samtycke till att arbetsgivaren 

tar del av sådan information. Ytterligare undantag är om det finns fara för 

informationssäkerheten, om det finns skälig misstanke att arbetstagaren gjort sig skyldig till 

brott vid användningen av arbetsgivarens utrustning eller till sådant osolidariskt beteende som 

kan utgöra saklig grund för uppsägning eller leda till skadestånd. Detta gäller oberoende av 

om arbetstagaren fått arbetsgivarens medgivande att använda arbetsgivarens dator för privat 

användning. Loggning av arbetstagarens Internetanvändning valde utredningen att inte gå in 

och reglera eftersom personuppgiftslagen anses ge ett tillräckligt skydd för arbetstagarens 

personliga integritet samtidigt som det får anses vara för svårt att reglera detta genom en 

generell regel.20 Utredningen avstod även från att behandla frågan om och i så fall på vilket 

sätt privat användning av arbetsgivarens datorutrustning får ske. De menar att sådana frågor 

klassas som ordningsfrågor och bör behandlas i enlighet med vad som normalt gäller på 

arbetsmarknaden. Vidare föreslog utredningen ingen reglering av vad som utgör försummelse 

från arbetstagarens sida och vilka kontrollåtgärder som arbetsgivaren får vidta härav, dessa 

frågor får avgöras inom arbetsrätten.21 Effektiviteten i LIA skulle till stor del uppnås genom 

ett fackligt engagemang. LIA skulle vara tvingande och kollektivavtal som visar sig stå i strid 

med lagen skulle kunna ogiltigförklaras.22

                                                
17 SOU 2002:18 s. 15 f.
18 SOU 2002:18 s. 71.
19 SOU 2002:18 s. 15 ff.
20 SOU 2002:18 s. 17 ff.
21 SOU 2002:18 s. 146.
22 SOU 2002:18 s. 238 f.
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Sanktioner som utredningen föreslog var att arbetsgivaren skulle ersätta arbetstagaren för den 

skada och kränkning av den personliga integriteten som behandlingen av personuppgifterna i 

strid med LIA vållat.23 Brott mot LIA skulle leda till böter eller fängelse i högst sex månader

samt att eventuellt grövre brott skulle leda till fängelse i maximalt två år.24

3 § LIA är ett exempel på en paragraf som skulle komma att reglera privat e-post och andra 

elektroniska uppgifter vars huvudregel är att arbetstagarens privata e-post eller andra 

elektroniska uppgifter som finns i arbetsgivarens datorutrustning är skyddade från 

arbetsgivarens kontrollmöjlighet. Men paragrafen utgör inte ett hinder för arbetsgivaren att i 

oklara fall ta del av uppgifterna för att se om de är privata eller ej. Vidare stadgas att

arbetsgivaren har rätt att ta del av privata uppgifter om arbetstagaren om arbetsgivaren fått 

arbetstagarens medgivande. Slutligen anges att arbetsgivaren får ta del av arbetstagarens 

privata elektroniska uppgifter även i de fall det är nödvändigt för verksamheten. 25

I ett särskilt yttrande föreslogs att lagförslaget skulle ha utformats som en rättighetskatalog 

med starkt begränsade undantag, som en garanti för att vissa fall inte ska falla utanför 

skyddet. Det finns en risk att LIA skulle uppfattas som administrativa instruktioner för 

verksamhetens personalavdelning och inte som ett skydd för enskilda arbetstagare. En lag 

som ska grundas på rättighetsbegrepp skulle få svårt att bygga på en balans mellan 

arbetsgivarens och arbetstagarens olika intressen. Skyddet måste vara fullständigt och 

undantagen måste vara tydliga och relaterade till verkliga situationer. En målsättningsparagraf 

skulle kunna se ut enligt följande:

”Arbetsgivaren får inte åsidosätta arbetssökandes eller arbetstagares rätt till personlig integritet såvida det inte är 

nödvändigt av hänsyn till liv eller hälsa eller eljest finns synnerliga skäl. Syftet med denna lag är att stärka 

skyddet för den personliga integriteten”. 26

I lagförslaget avstod utredningen från att behandla frågan om och hur privat användning av 

arbetsgivarens utrustning får ske, eftersom dessa frågor klassades som ordningsfrågor och 

skulle behandlas så som normalt sker på arbetsmarknaden. Det känns märkligt att de hänvisar 

till sedvänja inom branschen eftersom utredningen fastslagit att det saknas ett skydd för 

arbetstagarnas personliga integritet, då syftet med utredningen var att arbeta fram ett 

lagförslag och inte lämna över till arbetsmarknaden och dess parter att självständigt ansvara 

                                                
23 SOU 2002:18 s. 249.
24 SOU 2002:18 s. 254.
25 SOU 2002:18 s. 260 f.
26 SOU 2002:18 s. 269.
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för skyddet för arbetstagarnas personliga integritet. Ur en annan synvinkel är en totalt 

heltäckande lagstiftning inte alltid att föredra till exempel inte i dessa fall när kravet på 

skyddet för den personliga integriteten skiljer sig åt mellan arbetstagarna.

I lagförslaget stadgades att arbetsgivaren inte får ta del av arbetstagarens e-post som är av 

privat karaktär, undantaget de fall där det är oklart om e-posten är privat eller ej. Många e-

postmeddelande kan upplevas som oklara med tanke på att de brukar jämföras med vykort 

skrivna med blyerts och innehåller lättåtkomlig information som är lätt att förvanska. Därav 

finns en risk att arbetsgivaren kan utnyttja oklarhetsrekvisitet och därmed kontrollera 

arbetstagarens e-post som i efterhand kan visa sig vara av privat karaktär.  Det kan tyckas vara 

överdrivet att tro att enbart lagstiftning på området skulle skydda arbetstagarens personliga 

integritet. Viktigt är hur arbetsgivaren värnar om arbetstagarens skydd för dennes personliga 

integritet i praktiken, för att arbetstagaren ska känna sig trygg och så vidare. Det är svårt att på 

förhand säga om det går att lagstifta bort problemet angående arbetsgivarens 

integritetskränkande åtgärder mot arbetstagaren. Sker lagstiftning på området kan det anses

viktigt att reglerna utformas i sin rätta miljö, allt för att underlätta tillämpningen av den 

kommande lagen.

Utredningen visade inte på ett tillräckligt tydligt sätt att skyddet för den personliga 

integriteten behövde lagstiftas, framförallt då den inte angav gränser och definitioner utan 

hänvisade till arbetsrättslagstiftning, sedvänja inom branschen och personuppgiftslagen. 

Eftersom personuppgiftslagen visat sig vara svårtillämpad borde skyddet för den personliga 

integriteten utformas fritt från denna lag. LIA verkar vara omotiverat komplicerad samt i och 

med lagförslagets konstruktion finns det risk för tillämpningssvårigheter. Dels på grund av 

LIA:s förhållande till personuppgiftslagen, dels till annan arbetsrättslig lagstiftning som gör 

det svårt att få en överblick och veta vad som är tillåtet eller ej. Enligt min mening är

arbetstagarna och deras integritetsskydd i behov av en fristående, sammanhållen och enkel 

lagstiftning. 

Utredningen fastställer att hänsyn har tagits till jämställdhetslagstiftningen genom hela 

betänkandet, vilket jag inte kan hålla med om fullt ut, eftersom det saknas en tydlig och

kontinuerlig redogörelse för vilken effekt bestämmelserna skulle få på likabehandlingen av 

män och kvinnor samt hur det leder till en ökad mångfald. Enligt min uppfattning berörs

jämställdhetsperspektivet endast i slutet av betänkandet och då i form av en brasklapp.    
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2.2 Delbetänkande av Integritetsskyddskommittén

Delbetänkandet (SOU 2007:22) presenterades av Integritetsskyddskommittén och innehåller 

en bred beskrivning och analys av den lagstiftning som skyddar den personliga integriteten. 

Till skillnad från föregående utredning föreslås ingen ny generell reglering på området. Ett 

avsnitt i utredningen belyser arbetslivet.27

Utredningens huvudsakliga bedömning är att det saknas ett enhetligt regelverk som tydligt 

anger var gränserna går för arbetstagarens integritetsskydd i arbetslivet. Dessutom är det i 

vissa fall oklart vad som gäller exempelvis i fråga om arbetsgivarens möjlighet till kontroll av 

arbetstagarens privata Internet- och e-postanvändning. Utredningen anser att det är 

betydelsefullt att arbetet leder fram till ett resultat som suddar ut ovanstående brister.28

Utredningen presenterar inget som direkt skiljer sig från övrigt utredningsarbete. Eftersom 

regeringen tillsatt en specifik utredning (Dir. 2006:55 och Dir. 2007:106) vars uppgift är att 

föreslå ny lagstiftning för den personliga integriteten i arbetslivet anser inte

Integritetsskyddskommittén att det är relevant att den ägnar tid och kraft åt att arbeta fram ett 

eget förslag.29

Denna utredning är ytterligare en i samlingen och belyser skyddet för den personliga 

integriteten i allmänhet. Den presenterar inget som direkt skiljer sig från föregående utredning 

SOU 2002:18, utan Integritetsskyddskommittén avvaktar den pågående utredningens 

lagförslag angående integritetsskyddet på arbetslivsområdet. Förhoppningsvis tar den 

pågående utredningen hjälp av Integritetsskyddskommittén, dess kompetens och material, 

vilket förmodligen kommer att underlätta och påskynda arbetet. 

2.3 Integritetsskyddskommittén föreslår grundlagsskydd

Den parlamentariskt sammansatta Integritetsskyddskommittén föreslog i januari 2008 i sitt 

slutbetänkande (SOU 2008:3) att ett skydd mot övervakning skrivs in i grundlagen. 

Utredningens alla ledamöter står eniga bakom förslaget. I kommitténs delbetänkande 

(2007:22) konstateras att skyddet för den personliga integriteten är bristfälligt och att detta till 

stor del beror på att man inte tar tillräcklig hänsyn till skyddet för den personliga integriteten 

när ny lagstiftning utarbetas. Kommittén föreslår i stora drag att det i regeringsformen förs in 

en regel som säger att varje medborgare är skyddad mot det allmänna och mot inkräktande 

                                                
27 SOU 2007:22 del 1 s. 23.
28 SOU 2007:22 del 1 s. 401.
29 SOU 2007:22 del 1 s. 414.
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som sker i hemlighet eller utan samtycke och som huvudsakligen innebär övervakning eller 

kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Förslaget innebär att den enskilda 

individens personliga integritet för första gången tillskrivs ett eget grundlagsenligt värde. I 

och med detta stadgande kommer Sveriges grundlag stämma bättre överens med Europeiska 

konventionen för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Vidare innehåller

förslaget ett krav på att en årlig skrivelse om integritetsskyddet ska överlämnas från 

regeringen till riksdagen. Skrivelsen ska beskriva utvecklingen på integritetsskyddsområdet, 

eftersom en förbättring av skyddet för den personliga integriteten även kräver andra åtgärder 

än lagstiftning. De föreslår även att Datainspektionens roll ska vidgas och utvecklas, samt att 

det grundas en nämnd eller ett råd vars uppgift blir att övergripande bevaka

integritetsskyddet.30

Redan i sitt första betänkande (SOU 2007:22) konstaterade kommittén att begreppet personlig 

integritet inte går att definiera närmare och att den därför kom att fortsätta i samma spår som 

föregående utredningar. Alla ledamöter i utredningen är eniga och förespråkar ett 

grundlagsskydd för den personliga integriteten. Dock finns det risk att det bara råder enighet 

så länge de inte närmare preciserar vad saken gäller, och att oenighet kan uppstå när man ska 

gå in och reglera till exempel när en arbetsgivare får kontrollera en arbetstagares privata e-

post och så vidare. Frågan är vilken effekt den föreslagna formuleringen i regeringsformen får

angående rätten till personlig integritet. Enligt min mening handlar det till stor del om 

symbolik, samtidigt som avsaknaden av ett skydd i vilket fall inte stärkt den personliga 

integriteten. Viktigt att notera är att trots ett grundlagsskydd kan arbetstagarens rättighet till 

skydd för den personliga integriteten komma att bortses ifrån till förmån för till exempel 

arbetsgivarens intresse av kontroll och säkerhet på arbetsplatsen. Eventuellt skulle den 

huvudsakliga effekten av ett grundlagsskydd vara att skyddet för den personliga integriteten 

skulle höjas en nivå. Vidare anser jag att den årliga skrivelse som utredningen föreslog skulle 

kunna vara ytterligare en bidragande orsak till att samhällsaktörerna och där inkluderat 

lagstiftningsmakten kommer att bli tvungna att ta hänsyn till och skydda den personliga 

integriteten. Integritetsrådet som kommittén föreslår skulle kunna ansvara för uppföljning av

hur lagen fungerar i praktiken, och skulle därmed utgöra ett bra hjälpmedel för att 

medvetandegöra utvecklingen inom området. Bildandet av ett integritetsråd ser jag som 

                                                
30 Se regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/sb/d/9952/a/96426 .
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positivt eftersom det kan skönjas ett behov av en mer flexibel lagstiftning på området, på 

grund av de förändringar på arbetsmarknaden som teknikutvecklingen bidrar med. 

Det återstår att se om kommitténs resultat leder till ett förslag från regeringen, vilket 

förmodligen kommer att spela en stor roll för hur den fortsatta utvecklingen av skyddet för 

den personliga integriteten kommer att se ut.

2.4 Pågående utredning

Genom Kommittédirektiv 2006:55 fick en utredare i maj 2006 i uppdrag att lämna förslag till 

lagreglering av skydd för den personliga integriteten i arbetslivet. Förslaget ska visa på när en 

arbetsgivare får vidta kontrollåtgärder samt hur den information som åtgärden resulterar i får 

behandlas. Förslaget ska särskilt reglera kontroll av e-post och loggning av 

Internetanvändning. Utredaren ska så långt det är möjligt jämställa skyddet för arbetstagare i 

privat och offentlig sektor. Kontroller i dagens arbetsliv utförs bland annat i syfte att se till att 

arbetstagarna utför arbetsuppgifter enligt arbetsgivarens order eller att arbetsgivarens 

utrustning utnyttjas på ett sätt som stämmer överens med en viss överenskommelse. Risken 

för intrång och oberättigat nyttjande av information ökar. Åtgärder från arbetsgivarens sida att 

motverka riskerna kan resultera i integritetskänslig information om arbetstagare. Två typer av 

kontrollåtgärder som behandlas i kommittédirektivet är kontroll av privat e-post och loggning 

av Internetanvändning.31 Angående arbetsgivarens ökade kontrollbehov och arbetstagarens 

rätt till personlig integritet anser regeringen att de involverade parterna på arbetsmarknaden är 

i behov av en tydlig lagstiftning på området.32 I kommittédirektivet uttalas vidare att en 

reglering av skyddet för den personliga integriteten innebär en balansgång. På ena sidan måste 

arbetstagaren garanteras ett skydd för sin personliga integritet och på andra sidan måste 

arbetsgivaren ges utrymme att vidta kontrollåtgärder för att dennes ansvar angående säkerhet 

och effektivitet på arbetsplatsen uppnås. Arbetstagaren är beroende av arbetsgivaren i 

generellt större utsträckning än arbetsgivaren är beroende av denne, vilket gör att 

arbetstagaren är den svagare parten. En reglering på området skulle leda till en trygghet för 

båda parter där de vet när kontroll får vidtas och hur informationen som uppkommer ur denna 

får behandlas.33

                                                
31 Kommittédirektiv 2006:55 s. 13.
32 Kommittédirektiv 2006:55 s. 2 f. 
33 Kommittédirektiv 2006:55 s. 9.
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Regeringens ambition med utredningen är att få till stånd ett modernt regelverk som är 

lättöverskådligt och som balanserar arbetsgivarens intresse av kontroll ställt mot 

arbetstagarens intresse av skydd för den personliga integriteten. Det återstår att se om denna 

utredning leder till att det markeras och exemplifieras när arbetsgivaren tillåts att kontrollera 

arbetstagarens Internet- och e-postanvändning och när det inte är tillåtet. Möjligt är att de 

fortsätter i samma spår som tidigare med vaga formuleringar och otydliga gränsdragningar på 

grund av att personlig integritet verkar vara ett svårdefinierat begrepp som inte kan 

generaliseras. Möjligtvis har tidigare utredningar vidtagit dessa vaga formuleringar och 

tveksamma gränszoner för att åstadkomma en typ av ventil för att inte låsa fast sig. 

Antagligen beror otydligheten på att skyddet för personlig integritet skiljer sig åt mellan olika 

arbetstagare och mellan olika branscher. Enligt min förhoppning resulterar utredningens 

arbete i ett förstärkt skydd för arbetstagarnas personliga integritet, och ett förslag om ett skydd 

som är så tydligt utformat att det klart framgår var gränserna går för vilka kontrollåtgärder 

arbetsgivaren får vidta och inte får vidta. Alltså ett förlag vars syfte är att skydda 

arbetstagarens personliga integritet i praktiken. Viktigt är att det inte framstår som en 

administrativ börda för arbetsgivaren, utan att skyddet för arbetstagarens personliga integritet 

löper som en röd tråd genom arbetsgivarens dagliga verksamhet. Alltså bör det inte vara 

tillräckligt att arbetsgivaren dokumenterar arbetstagarnas integritetsskydd i en pärm i

bokhyllan.
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3 Skydd för den personliga integriteten

I dagsläget finns inte någon enhetlig svensk lagstiftning som skyddar den personliga 

integriteten i arbetslivet.34 Dock finns det enskilda rättsregler som berör området, vilka 

kommer att presenteras i detta kapitel. 

3.1 Begreppet personlig integritet

Svensk lagstiftning saknar en enhetlig definition på begreppet personlig integritet.35 Ordet 

integritet kan härledas från latinets integritas, av integer som betyder orörd, hel, fullständig, 

oförvitlig och hederlig. Nationalencyklopedin definierar integritet såsom rätt att få sin 

personliga egenart och inre sfär respekterad och att inte utsättas för personligen störande 

ingrepp.36 I denna uppsats i likhet med Annamaria J. Westregårds avhandling används 

begreppet integritet för att symbolisera förhållandet mellan olika intressenter, i detta fall 

mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det är rättigheter och skyldigheter mellan dessa som ska 

bestämmas. Begreppet personlig integritet kan innebära en rättighet för den enskilde individen 

och att denne i och med detta kan ställa krav på sin integritet. Det kan också utgöra ett 

verkligt tillstånd som innebär att alla ska respektera individens privata sfär.37Även om 

personlig integritet är en rättighet, är den inte en absolut sådan. En absolut rättighet får aldrig 

utsättas för kränkningar. Den personliga integriteten kan ses som en prima-facie rättighet, 

vilket är en giltig och välgrundad rättighet som dock, i en konkret situation, kan tvingas ge 

vika om det finns tyngre vägande intresse vid en avvägning, till exempel arbetsgivarens 

intresse av användningen av dennes datorutrustning.38 Syftet med intresseavvägningen är att 

bedöma om en åtgärd utgör ett intrång i den personliga integriteten eller om den utgör en 

kränkning av den personliga integriteten, alltså om den är laglig eller ej. Sammanfattningsvis 

kan sägas att intresseavvägningsmodellen används för att ge integritetsbegreppet en 

innebörd.39

                                                
34 Lunning Lars och Toijer Gudmund, Anställningsskydd: kommentarer till anställningsskyddslagen, 2006,
s. 379.
35 Westregård Annamaria J., Integritetsfrågor i arbetslivet, 2002, s. 45.
36 Se nationalencyklopedins hemsida: www.ne.se .
37 Westregård, s. 43 f. 
38 Westregård, s. 44.
39 Westregård, s. 61 f.
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Individens personliga sfär är utbredd, vilket innebär att många åtgärder inom arbetslivet kan 

komma i konflikt med arbetstagarens krav på respekt och icke angrepp mot den personliga 

sfären.40 Kommittén som presenterade utredningen SOU 2007:22 fann det inte meningsfullt 

att formulera någon definition av begreppet personlig integritet, eftersom den ansåg att det var 

omöjligt att enas om en otvetydig och allmänt accepterad definition.41 Innan dess hade 

Integritetsutredningen presenterat sin definition i sitt betänkande Personlig integritet i 

arbetslivet. Där fastslogs att begreppet personlig integritet innebär att alla individer har rätt till 

en personlig sfär där ett oönskat intrång, både fysiskt och psykiskt, kan avfärdas. De flesta 

personer har en egen definition av begreppet och vad personlig integritet betyder för just dem, 

alltså kan man säga att individer har olika mått på storleken på sin personliga sfär. Den 

personliga sfären varierar framförallt beroende på individers olika kulturella, etniska, religiösa 

och sociala bakgrund.42 Det kan konstateras att det saknas en enhetlig definition av begreppet

personlig integritet i svensk rätt. Individens krav på respekt eller icke angrepp av det som hör 

till den personliga sfären kan kallas individintegritet. För att vidare kunna avgöra vilka 

åtgärder som utgör ett intrång, samt vilka intrång som i sin tur är tillåtna respektive otillåtna 

görs en intresseavvägning. Därefter går det att avgöra om det handlar om en 

integritetskränkning, det vill säga ett otillåtet intrång, eller intrång i individintegriteten, vilket 

är ett tillåtet intrång.43

Sammanfattningsvis kan begreppet personlig integritet definieras som den enskildes rätt till 

sitt eget oberoende liv utan kränkande intrång.44

Efter arbetets gång har jag fått en ökad förståelse för att personlig integritet är ett 

svårdefinierat begrepp. Antagligen är det svårt för lagstiftaren att reglera skyddet för den 

personliga integriteten i en lag när det är ett vagt begrepp där innebörden skiljer sig åt från 

arbetstagare till arbetstagare. Enligt men uppfattning är det riskabelt att lagstiftaren genom lag 

eller domstolen via rättspraxis bestämmer storleken på individens personliga sfär, eftersom 

detta kanske inte uppfyller kraven på rättssäkerhet då det kan anses att det är individen själv 

som ska bestämma storleken på sin personliga sfär. Det svårdefinierade begreppet ger 

lagstiftaren och den dömande makten ett stort ansvar vid gränsdragning, intresseavvägning 

och bedömning utifrån proportionalitetsprincipen. Troligtvis kommer dess etik och moral att 

avspeglas i praxis och därför är det viktigt att den dömande makten tar hänsyn till båda 
                                                
40 Westregård, s. 44.
41 SOU 2007:22 del 1 s. 52.
42 SOU 2002:18 s. 52 f.
43 Westregård, s. 61 ff.
44 Melin Stefan, Juridikens begrepp, tredje upplagan, 2007, s. 206. 
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parternas intressen, eftersom det är en rättskälla som har stor betydelse i samband med 

lagtolkning och lagtillämpning.  Vidare kan det finnas en risk med att olika arbetstagare har 

olika behov av skydd för sin personliga integritet som bland annat kan bero på etnicitet och 

kulturell bakgrund, vilket kan resultera i ojämlikheter och en reducerad mångfald på 

arbetsplatsen. Eventuellt kan det bli ännu tydligare vid till exempel kontrollåtgärder så som 

hälsoundersökningar eller genetiska tester vid en rekryteringssituation.

3.2 Arbetstagarens rätt till respekt för sin korrespondens

Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, 

fortsättningsvis kallad Europakonventionen, utgör svensk lag sedan ingången av 1995. 

Artikel 8 punkt 1 i Europakonventionen stadgar bland annat att var och en har rätt till respekt 

för sitt privatliv, sitt hem och sin korrespondens. Integritetsfrågor i arbetslivet sett ur ett 

arbetsrättsligt perspektiv kan hänföras till Europakonventionens artikel 8 och framförallt 

personuppgiftslagen som är utarbetad med hänsyn till Europakonventionen. 

Europakonventionen är inte tillämplig enskilda emellan utan reglerar förhållandet mellan 

staten och enskilda. Därmed kan inte en arbetstagare inför Europadomstolen rikta kritik mot 

en arbetsgivare som gjort intrång i Europakonventionens skyddande fri- och rättigheter.45 Mot 

detta talar viss praxis från Europadomstolen som istället menar att konventionen har en 

begränsad betydelse mellan enskilda, så kallat drittwirkung. Domstolen verkar utgå från att 

staten har ett visst ansvar för att rättsreglerna mellan enskilda grundas på respekt för den 

personliga integriteten och vid avsaknad eller brister i detta skydd kan konventionen tillämpas 

även i förhållandet mellan enskilda. Detta skulle dock enbart vara möjligt vid grova 

kränkningar mellan enskilda. Den enskildes korrespondens innebär överförande av 

meddelanden mellan personer och där omfattas meddelanden via datorer och e-post. Ett 

intrång i korrespondensen har skett då någon hindrar eller kontrollerar överförandet av ett 

meddelande från person A till person B. När meddelandet nått B och då beslagtas kan det vara 

fråga om intrång i privatlivet. Europadomstolens praxis ger inte någon direkt vägledning 

angående gällande rätt i arbetsrättsliga sammanhang. Tydligt är dock att kontroll eller 

stoppande av brev utgör ingrepp i den enskildes korrespondens.46 Europadomstolen tolkar 

Europakonventionen extensivt vilket gör den till ett bra och flexibelt instrument vid 

bedömningen av nya åtgärder i arbetslivet som beror på teknikutvecklingen. Denna extensiva 

                                                
45 Westregård, s. 289 f.
46 Westregård, s. 316 f.
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tolkningsmetod kan ställas mot den svenska domstolens traditionella tolkningsmetoder av 

skyddet i regeringsformen, vilket lätt leder till problem vid en snabb teknisk utveckling. 

Eftersom Europakonventionens skydd är kumulativt innebär det att den enskilda individen 

kan åberopa den rättsregel som ger bäst skydd.47     

Enligt min uppfattning är Europakonventionen mera långtgående än regeringsformen vilket 

jag ser som positivt för arbetstagarens integritetsskydd. Enligt artikel 8 i Europakonventionen 

krävs exempelvis att den privata sfären ska respekteras i alla sammanhang. Till viss del kan 

det vara svårbegripligt att Europakonventionen inte kan tillämpas fullt ut mellan enskilda till 

exempel mellan privata arbetsgivare och arbetstagare. Det är staten som ska ansvara för att 

rättsreglerna mellan enskilda grundas på respekt för den privata sfären, men enligt min 

mening är det inte något som den svenska lagstiftningsmakten tydligt visat att de tagit hänsyn 

till än så länge. Positivt är att i de fall Europadomstolen finner att ett sådant skydd saknas kan 

konventionen tillämpas även i förhållandet mellan enskilda, men troligtvis ingriper 

Europadomstolen endast om det är fråga om grova kränkningar mellan enskilda. Därav 

upplever jag att Europakonventionen har en begränsad praktisk betydelse när det handlar om 

att skydda arbetstagaren mot arbetsgivarens kontrollåtgärder.

3.3 Skydd för förtrolig kommunikation

2 kap. 6 § RF innebär att alla svenska medborgare i förhållande till staten skyddas mot sådant 

kroppsligt ingrepp som inte är frivilligt. Till exempel är medborgaren skyddad mot 

kroppsvisitation, undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig 

avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. 

2 kap. RF är en fri- och rättighetskatalog som inte är tillämplig på den privata sektorn av 

arbetsmarknaden. För arbetstagare inom den offentliga sektorn är den tillämplig i de fall där 

den offentlige arbetsgivaren uppträder i rollen som det allmänna. I de fallen är det 

allmänhetens intressen som ska tillvaratas genom en handling. Om däremot den offentlige 

arbetsgivarens beslut grundas på civilrättsliga regler uppträder arbetsgivaren som enskild och 

då är regeringsformen inte tillämplig. 

Den förtroliga kommunikation som regeringsformen avser att skydda innebär bland annat ett 

förbud mot att bryta brev eller andra slutna paket. Exempel på skyddsobjekt är brev men 

däremot inte vykort eller telefaxmeddelande. Angående e-post är det på vilket sätt 

                                                
47 Westregård, s. 325 f.
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meddelandet blir tillgängligt för mottagaren som avgör graden av förtrolighet. Krävs det en 

kod för att öppna e-posten är det att jämställa som brev, om inte klassas det som ett vykort 

och i så fall finns inget skydd för förtrolig kommunikation i enlighet med regeringsformen.48

Trots detta ansåg Integritetsutredningen att 2 kap. 6 § RF innebär ett förbud för en offentlig 

arbetsgivare att läsa en arbetstagares privata e-post när det är under befordran.49 Skyddet 

enligt 2 kap. 6 § RF inträder från den tidpunkt då meddelandet avlämnats för befordran och 

till dess att meddelandet utdelats, det vill säga när det kommit den namngivna arbetstagaren 

tillhanda.50

Sammanfattningsvis kan sägas att anställda inom den offentliga sektorn har starkare skydd än 

anställda inom den privata sektorn när det bland annat gäller de fri- och rättigheter som 

2 kap. 6 § RF uppställer.51 Det kan framstå som otillfredsställande att olika regler gäller inom 

arbetsmarknadens sektorer, vilket uttrycks i kommittédirektivet genom att lagförslaget i 

möjligaste mån ska likställa skyddet för arbetstagare inom privat och offentlig sektor.52

Särskilt märkbart blir det i de fall där det inte är stor skillnad mellan de arbetsuppgifter som 

utförs i privat respektive offentlig regi.53

Frågan är vilken betydelse regeringsformens bestämmelser egentligen har för 

anställningsförhållandet. Den svenska arbetsmarknadsstrukturen har förändrats över tiden, 

bland annat genom privatisering och bolagisering av den offentliga verksamheten. Därför 

framstår det för mig som otillfredsställande att olika regler gäller för de olika sektorerna 

beroende på vilken verksamhetsform som valts och vem som är arbetsgivare. Om det finns ett 

intresse av en enhetlig lagstiftning för arbetsmarknadens sektorer kan man se två möjliga 

förfaringssätt, antigen ”offentligisering” av den privata sektorn eller en ”privatisering” av den 

offentliga sektorn. En ”offentligisering” skulle innebära att de privata arbetsgivarnas stora 

handlingsutrymme att genomföra integritetskänsliga åtgärder skulle begränsas. Dock ligger en 

”privatisering” av den offentliga sektorn i tiden. Även den tekniska utvecklingen har påverkat 

arbetsmarknaden och försvårat tillämpningen av regeringsformens skydd i 2 kap. 6 §. 

Exempel på resultat av den tekniska utvecklingen är nya kommunikationskanaler såsom e-

post och Internet. Vidare har den tekniska utvecklingen resulterat i nya möjligheter för 

arbetsgivaren att kontrollera arbetstagaren. Arbetsgivaren tillhandahåller också

                                                
48 Westregård, s. 253 ff.
49 SOU 2002:18 s. 131.
50 Westregård, s. 256.
51 Westregård, s. 268 f.
52 Kommittédirektiv 2006:55 s. 1.
53 Westregård, s. 214.
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datorutrustning i allt större utsträckning och arbetstagarens användning utav denna har 

arbetsgivaren intresse av att kontrollera. Därav anser jag att en extensiv tolkning av 

regeringsformen bör kunna användas av domstolen och på så vis skulle regeringsformen bli 

mer flexibel gentemot framtiden.  

3.4 Skydd för personlig integritet vid behandling av personuppgifter 

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med 

avseende på behandlig av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter antogs år 

1995 och benämns dataskyddsdirektivet. Artikel 1 punkt 1 ställer upp kravet att 

medlemsstaterna ska skydda fysiska personers grundläggande fri- och rättigheter, särskilt rätt

till privatliv i samband med behandling av personuppgifter.54 Direktivet har anpassats för de 

svenska förhållandena och ligger till grund för personuppgiftslagen. Ändringar av lagen 

trädde i kraft i början av år 2007 angående särskilda bestämmelser för att underlätta vardaglig 

behandling av personuppgifter.55 Personuppgiftslagen skyddar både privat och offentligt 

anställda arbetstagare. Syftet med lagen är att den ska hindra att den personliga integriteten 

kränks genom behandling av personuppgifter.56 Begreppet personuppgifter omfattar 

information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Lagen är tillämplig för 

behandling av personuppgifter och till viss del manuell behandling. Den registrerade är den 

person vars personuppgifter behandlas. Behandlingen innebär tillexempel insamling, 

registrering, lagring, bearbetning, användning och så vidare. Personuppgiftsansvarig är den 

person som själv eller tillsammans med andra beslutar över hur och varför man väljer att 

behandla personuppgifterna på det här viset, och det är denne som är ansvarig för att 

personuppgiftslagen följs.57

De grundläggande kraven på behandling av personuppgifter är angivna i 9 § PuL. Här är 

grundprincipen att personuppgifter bara får behandlas om det är lagligt och i enlighet med god 

sed. Ett grundläggande krav är att den personuppgiftsansvarige ska se till att personuppgifter 

bara samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. På så sätt motverkas 

den risk för integritetskränkning som kan uppstå då insamlade personuppgifter används på ett 

sätt som inte var avsett vid insamlingen. Värt att notera är att ändamålet med behandlingen 

måste fastställas redan när uppgifterna samlas in. Ytterligare en paragraf som är viktig i detta 

                                                
54 Dir. 95/46/EG.
55 Peterson Roger och Reinholdsson Klas, Personuppgiftslagen i praktiken, fjärde upplagan, 2007, s. 23 ff.
56 Westregård, s. 398.
57 Peterson och Reinholdsson, s. 46-49.
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sammanhang är 10 § PuL, vilken anger när behandling av personuppgifter är tillåten. Enligt 

10 § PuL får personuppgifter bara behandlas om den registrerade lämnat sitt samtycke till 

behandlingen eller om behandlingen uppfyller något eller några av nödvändighetskraven som 

paragrafen uppställer. Personuppgiftslagens krav på samtycke är att det ska vara frivilligt, 

särskilt, otvetydligt och efter att den registrerade har fått tillräcklig information. Samtycket 

kan återkallas när som helst av den registrerade vilket innebär att ytterligare uppgifter därefter 

inte får behandlas. Nödvändighetskravet innebär att om en uppgift kan behandlas i princip lika 

enkelt och billigt utan att personuppgifter behandlas, anses inte nödvändighetskravet vara 

uppfyllt. Den intresseavvägning som 10 § PuL avslutas med innebär att personuppgifter får 

behandlas om avvägningen visar att den personuppgiftsansvariges intresse av en behandling 

väger tyngre än den registrerades intresse av skydd för den personliga integriteten. Ytterligare 

ett viktigt krav som personuppgiftslagen ställer på den personuppgiftsansvarige är att denne 

självmant informerar den registrerade om när uppgifterna samlas in. Informationen ska 

innehålla det som krävs för att den registrerade ska kunna tillvarata sina rättigheter i samband 

med behandlingen.58 När arbetsgivaren samlar in uppgifter om sina arbetstagare genom 

tillexempel loggning, ska denne vid insamlingen klart och tydligt ha bestämt för vilket 

ändamål som uppgifterna ska användas. Det är inte tillåtet att använda logguppgifterna för 

ändamål eller syften som inte stämmer överens med de ursprungliga. Syftet med kontrollen 

måste framgå, tillexempel övervakas Internetanvändningen på grund av tekniska och 

säkerhetsmässiga skäl, eller för att kontrollera att de interna ordningsföreskrifterna efterlevs.59

Datainspektionen har i en rapport (Datainspektionens rapport 2005:3) tagit upp problematiken 

kring övervakning i arbetslivet genom kontroll av de anställdas Internet- och e-

postanvändning. Under projektet framkom att många arbetsgivare har tekniska möjligheter att 

utöva en omfattande kontroll av arbetstagarnas Internet- och e-postanvändning, men att det 

finns tydliga brister i informationen till arbetstagarna angående kontrollen. Datainspektionen 

uttalar att många arbetsgivare behöver förbättra informationen till sina arbetstagare gällande 

hur dennes datorutrustning får användas, samt på vilket sätt användningen kommer att 

kontrolleras.60

Jag ställer mig frågande till hur personuppgiftslagen påverkar skyddet av arbetstagarens 

personliga integritet, då lagen till exempel inte hindrar arbetsgivaren att begära samtycke från 

arbetstagaren så att registrering av uppgifter kan ske i obegränsad omfattning. Det stadgas 

                                                
58 Peterson och Reinholdsson, s. 162 och 178.
59 Datainspektionens rapport 2005:3 s. 14.
60 Datainspektionens rapport 2005:3 s. 6.
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även undantag för behandling av känsliga uppgifter som är nödvändiga för att fullgöra 

arbetsrättsliga skyldigheter. Enligt min mening innehåller personuppgiftslagen få 

inskränkningar i arbetsgivarens möjligheter att hantera personuppgifter. De skyldigheter som 

den moderna arbetsrättsliga lagstiftningen ålägger arbetsgivaren förutsätter att denne har 

tillgång till känsliga uppgifter om arbetstagaren. Eventuellt kan det påstås att det 

arbetsrättsliga regelsystemet motverkar ett långtgående integritetsskydd för den enskilde 

arbetstagaren. I princip är det den enda inskränkningen i arbetsgivarens beslutanderätt att 

kontrollåtgärden inte får strida mot lag eller goda seder. Eftersom arbetsgivaren är den 

starkare parten i många fall är det förståeligt att arbetstagaren ger sitt samtycke till behandling 

av personuppgifter för att inte riskera arbetsgivarens sanktioner.

Enligt min mening är det speciellt viktigt med hänsyn till 9-10 §§ PuL att

arbetsgivare/personuppgiftsansvarig tänker på att noggrant utforma ändamålet med 

behandlingen av personuppgifterna. Dessutom bör denne se till att det klart framgår att den 

registrerade ger sitt samtycke, allt för att undvika missförstånd och eventuellt kränkning av 

den personliga integriteten. 

3.5 Tydliga ordningsregler leder till ökad trygghet

Ordningsregler är ett uttryck för arbetsgivarens arbetsledningsrätt vilket innebär att det inte 

krävs något godkännande från den enskilde arbetstagaren för att regeln ska bli gällande. 

Viktigt att tänka på är att ändringar i ordningsföreskrifterna kräver förhandling i enlighet med 

medbestämmandelagen. I vissa fall skrivs ordningsregler in i kollektivavtalet, vilket ger 

ordningsreglerna en starkare rättslig ställning samtidigt som arbetsgivaren hindras att ensidigt 

ändra dem.61 Problem uppstår lätt när frågan om privat användning av arbetsgivarens IT-

verktyg inte tagits upp i företagspolicyn eller i interna ordningsföreskrifter. Detta leder till att 

arbetstagarens förväntningar på skyddet för den personliga integriteten blir oklart jämfört med 

de fall där arbetsgivaren tydliggjort att privat användning inte är tillåten och att 

kontrollåtgärder kommer vidtas för att efterse att reglerna följs.62

Datainspektionen uttrycker i sin rapport att arbetsgivare som tillhandahåller Internet och e-

post i sin verksamhet bör ha en Internet-policy som innehåller regler för Internet- och e-

postanvändning. I de fall arbetsgivaren inte anser några begränsningar behövas angående 

arbetstagarens Internet- och e-postanvändning bör även detta ställningstagande formuleras 

                                                
61 Adlercreutz Axel, Svensk arbetsrätt, tolfte upplagan, 2003, s. 71.
62 Westregård, s. 259.
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som en riktlinje. Då det inte finns några generella riktlinjer blir det den enskilde 

arbetsgivarens ansvar att utforma ordningsregler, policy eller riktlinjer.63 Viss ledning finns 

dock att hämta hos Datainspektionen angående vad som bör ingå. Datainspektionen betonar 

även att omfattningen och utförligheten av riktlinjerna till viss del beror på vilken typ av och 

storlek på verksamhet som arbetsgivare bedriver. Det bör klart framgå i vilken omfattning 

arbetstagaren har rätt att använda Internet och e-post för privat bruk. Viktigt är att 

arbetsgivaren inte förbjuder all typ av privat användning genom sina ordningsregler och sedan 

i praktiken ger arbetstagaren sådan rätt, eftersom det kan bedömas som att arbetsgivaren 

tillåtet Internetanvändning och därmed bortses från förbudet. Om arbetsgivaren vill begränsa 

arbetstagarens möjligheter att använda Internet och e-post bör detta tydligt framgå av 

riktlinjer och information. Hur pass omfattande begränsningarna bör vara är en fråga som 

arbetsgivaren på den enskilda arbetsplatsen själv får avgöra. I de fall arbetsgivaren vidtar 

kontroll av arbetstagarnas Internet- och e-postanvändning bör detta klart framgå av regler och 

information och även hur kontrollen går till. Om arbetsgivaren kan komma att kontrollera 

arbetstagarens privata e-post bör även detta tydligt framgå av regler och information samt 

vilka sanktioner som kommer att vidtas om arbetstagaren bryter mot Internet-policyn. 

Slutligen bör arbetsgivaren tydliggöra hur denne bevarar de uppgifter som ligger till grund för 

arbetstagarens Internet- och e-postanvändning. Viktigt att tänka på är att personuppgifterna 

inte bevaras under längre tid än vad som kan anses nödvändigt med tanke på ändamålet med 

behandlingen.64

Arbetsgivaren behöver tillhandahålla tydliga ordningsföreskrifter angående användningen av 

dennes IT-utrustning och där inbegripet Internet- och e-postanvändning. Både arbetsgivaren 

och arbetstagaren tjänar på att det redan från början är tydligt kommunicerat vad som är 

tillåtet och hur kontroller kommer att utföras, då det skulle kunna leda till en ökad trygghet. 

Dessutom anser jag att det är otillräckligt att arbetsgivaren har ett undertecknat ordningsavtal 

från arbetstagarens sida, utan kontinuerligt kontroll bör genomföras så att reglerna faktiskt 

efterlevs, dock med hänsyn till arbetstagarens personliga integritet.

Arbetsgivaren kan välja att förbjuda all privat Internet- och e-postanvändning till exempel för 

att motverka surfning på oetiska webbplatser, för att avvärja kostnaden för ineffektiv 

arbetstid, av säkerhetsmässiga eller tekniska skäl. Ett sådant förbud upplever jag som klart 

och tydligt och med obetydlig risk för missuppfattningar. Däremot finns det en risk att det 
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64 Datainspektionens rapport 2005:3 s. 29-32.  
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uppfattas som en kollektiv bestraffning och i så fall kan det rubba tillitsförhållandet mellan 

arbetsgivaren och arbetstagaren. I praktiken kan jag uppleva att informationen och 

ordningsföreskrifterna är luddiga där arbetsgivaren godtar att arbetstagaren med vissa 

begränsningar får utnyttja Internet och e-post för privat bruk. Det är inte lämpligt att enbart 

hänvisa till att arbetstagarna inte får utnyttja Internet i tvivelaktiga och oseriösa sammanhang 

eller i enlighet med underförstådda etiska regler. Eftersom sådana formuleringar riskerar att 

leda till missuppfattningar så som det lätt gör när lagar och regler är oklart uttryckta. Med 

sådana regler finns en risk att det uppstår osäkerhet ute på arbetsplatsen, för vad är egentligen 

en etisk webbplats? Det som är etiskt riktigt för en arbetstagare behöver inte stämma överens 

med arbetsgivarens syn på etik. Det kan synas ha blivit allt vanligare att arbetsgivaren 

kontrollerar arbetstagarens Internetanvändning för att motverka surfning på oetiska 

webbplatser. Eventuellt kan det bero på den ökade uppmärksamheten kring etikfrågor då det 

har blivit ett betydelsefullt marknadsföringsknep, dock får det inte ske på bekostnad av 

arbetstagarens personliga integritet och leda till kränkning av den personliga integriteten.    

Enligt min uppfattning finns ett behov av praktiskt anpassade regler på företagsnivå istället 

för lagstiftning eller som ett komplement därtill, då det är viktigt att reglerna lämpar sig även i 

praktiken.     

3.6 Arbetstagarens personliga integritet kan regleras i kollektivavtal

Frågan om och i vilken utsträckning arbetstagare får använda arbetsgivarens datorer för privat 

bruk kan regleras i kollektivavtal eller personliga avtal,65 vilket Arbetsdomstolen klargjort i

sin praxis.66 Oaktat att det finns ett kollektivavtal på området, kan Arbetsdomstolen pröva om 

en integritetskänslig åtgärd står i strid med lag eller god sed på arbetsmarknaden. Även frågor 

som rör den enskilde arbetstagarens personliga integritet kan regleras i kollektivavtal. Dock är 

det inte helt klart i vilken utsträckning en facklig organisation kan bestämma över enskilda 

arbetstagares personliga integritet och avge samtycke till olika integritetskänsliga åtgärder. 

Arbetstagaren är bunden av kollektivavtalet i de fall intresseavvägningen visar att 

genomförandet av åtgärden väger tyngre än arbetstagarens intresse av skydd för sin personliga 

integritet.67 I AD 1997 nr 29 hade ett lokalt kollektivavtal träffats om arbetsgivarens rätt att 

vidta utpasseringskontroll. Därmed hade Arbetsdomstolen att göra en avvägning mellan 

                                                
65 Källström Kent och Malmberg Jonas, Anställningsförhållandet: inledning till den individuella anställningen, 
2006, s. 268.
66 Se till exempel AD 1991 nr 45 och AD 1998 nr 97.
67 Westregård, s. 31 ff.
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arbetsgivarens intresse att genom kontrollen förhindra stölder och arbetstagarens intresse av

integritetsskydd. I målet har det framgått att kollektivavtalet inte innehöll några regler för hur 

sådana kontroller skulle ske eller vilka skyldigheter arbetstagaren var tvungen att iaktta. 

Vidare har det inte av avtalet framgått vilken påföljd en vägran att underkasta sig en sådan 

kontroll från arbetstagarens sida skulle leda till. Trots dessa otydligheter ansåg 

Arbetsdomstolen att avtalet innehöll en ordningsregel där arbetstagarna var skyldiga att 

medverka vid utpasseringskontroll. Slutligen gjorde Arbetsdomstolen bedömningen att 

arbetsgivarens intresse vägde tyngre än arbetstagarens, men att det inte var tillräckligt för att 

utgöra saklig grund för uppsägning.

Eftersom kollektivavtalet för närvarande är ett viktigt regleringsinstrument av integritetsfrågor 

i arbetslivet anser jag att det är viktigt att samarbetet mellan arbetsgivarparten och 

arbetstagarorganisationen fungerar. Resultatet av deras samarbete kommer till uttryck i 

kollektivavtal där båda parternas intresse ska tillgodoses, det vill säga arbetsgivarens 

möjlighet till kontroll samt arbetstagarens skydd för sin personliga integritet. Det är ett stort 

ansvar som åläggs arbetsmarknadens parter när det gäller att träffa avtal om vilka 

kontrollåtgärder som är godtagbara eller inte och samtidigt skydda arbetstagarnas personliga 

integritet. Detta är något som kan bedömas att lagstiftaren och domstolen tydligare skulle gå 

in och reglera istället för att lägga över ansvaret på arbetsmarknadens parter. Möjligtvis skulle 

kollektivavtalet kunna användas som ett instrument att precisera lagen med och då med 

hänsyn tagen till bransch och lokala förhållanden. 

3.7 Olikheter i skyddet för privat respektive offentligt anställda

De största skillnaderna i det rättsliga skyddet för den personliga integriteten mellan 

arbetstagare som är anställda inom den privata respektive den offentliga sektorn är att de 

offentligt anställda skyddas genom regeringsformen, LOA och anställningsförordningen och 

att det i princip saknas något rättsligt skydd för anställda inom den privata sektorn.68 Skyddet 

genom regeringsformen har belysts ovan. Angående skyddet för den fysiska personliga 

integriteten innehåller 30 § LOA bestämmelser om skyddet för den fysiska integriteten för 

offentliganställda, i detta fall regler angående hälsoundersökning. Första stycket innebär att 

arbetstagare som har arbetsuppgifter där dennes brister i hälsotillståndet medför risk för 

människors liv, säkerhet, hälsa eller för betydande skador på miljö eller egendom, är 

                                                
68 SOU 2002:18 s. 77.
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arbetstagaren skyldig att följa arbetsgivarens krav på att regelbundet genomgå 

hälsoundersökningar som är nödvändiga för att bedöma dennes eventuella brister i 

hälsotillståndet. Andra stycket uppger att första stycket bara gäller om det finns ett 

kollektivavtal som kräver att arbetstagaren underkastar sig sådana hälsoundersökningar, 

kollektivavtalet tillämpas även på oorganiserade om deras arbete faller inom avtalsområdet.  

I de fall det saknas lagstiftning angående arbetsgivarens kontroll av arbetstagarens Internet-

och e-postanvändning kan det föreslås att domstolen söker ledning i vad lagen säger för 

likartade fall, så kallad analogisk lagtillämpning. I sådana fall skulle domstolen kunna 

uttrycka det genom att åberopa grunderna för 30 § LOA, dock måste fallen verkligen vara 

likartade. Enligt 30 § LOA skyddas den fysiska personliga integriteten, vilket skulle kunna

utökas till att innefatta skydd för övriga delar. Konstruktionen av 30 § LOA kräver att det 

föreligger ett kollektivavtal för att reglerna ska vara tillämpliga. Dock ser jag en risk att

skyddet för den personliga integriteten försvagas när arbetsmarknadens parter ska besluta om 

arbetsgivarens kontrollåtgärder, eftersom jag ser en svårighet i att parterna ska besluta om 

gränsdragningar till exempel angående vilka kontrollåtgärder arbetsgivaren får vidta.

Användningen av analogisk lagtillämpning skulle vara ett bra hjälpmedel i detta fall eftersom 

det saknas en lag som reglerar området. Sammanfattningsvis finns det enligt min mening 

ingen anledning till att privat anställda arbetstagare ska erhålla ett svagare skydd för den 

personliga integriteten än offentligt anställda arbetstagare. 

3.8 Intrång i förvar och dataintrång

Brottsbalken innehåller flera regler som skyddar mot otillåtna kontroller och samtliga regler 

kan tillämpas i anställningsförhållanden. I 4 kap. BrB finns det i 9 och 9 c §§ bestämmelser 

om intrång i förvar och dataintrång och som har viss betydelse för arbetsgivarens möjlighet att 

ta del av arbetstagarens e-post i arbetsgivarens utrustning. Den som utan tillstånd bryter brev 

eller telegram innan meddelandet avlämnats för förflyttning eller som öppnar det sedan det 

kommit mottagaren tillhanda gör sig skyldig till intrång i förvar enligt 4 kap. 9 § BrB. 

E-post omfattas av 4 kap. 9 c § BrB och den som olovligen bereder sig tillgång till upptagning 

för automatisk databehandling blir skyldig till dataintrång. 69

                                                
69 Öman Sören, Privat e-post på arbetet, i Nyström Birgitta, Vogel Hans-Heinrich och Westregård Annamaria J., 
(red.), Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck, 2005, s. 699.
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Olovlighetsrekvisitet i detta sammanhang kan tänkas vara svårt att fastställa då det handlar om 

att avgöra arbetsgivarens rätt att förfoga över informationsinnehållet i arbetstagarens privata 

e-post. I de fall arbetsgivaren har utfärdat riktlinjer för när denne kommer att ta del av 

information och sedan inte håller sig till angivna riktlinjer bör det klassas som olovligt. Det är 

osäkert för mig att vidare analysera arbetsgivarens rätt att i detta sammanhang förfoga över 

arbetstagarens privata uppgifter eftersom det inte direkt finns några publicerade 

domstolsavgöranden som behandlat frågan.  
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4 Arbetstagarens integritetsskydd och arbetsgivarens 

kontrollåtgärder

    

4.1 Arbetsgivarens arbetsledningsrätt

Den arbetsrättsliga lagstiftningen har som utgångspunkt att arbetsgivaren äger rätt att leda och 

fördela arbetet, vilket klassas som en allmän rättsgrundsats70 och innebär att denne kan fatta 

beslut om arbetstagarens arbete och arbetsskyldighet. Arbetsledningsrätten ger arbetsgivaren 

en flexibilitet genom att verksamheten kan organiseras utifrån hur den utvecklas och därav 

ändrade förhållanden. På grund av arbetsledningsrätten kan arbetsgivaren upprätta 

ordningsföreskrifter om till exempel hur dennes IT-verktyg får användas,71och på så sätt kan 

arbetsgivaren utfärda ett förbud mot privat användning av datorutrustningen och avgörande 

blir vad arbetsgivaren godkänt och icke godkänt.72 Arbetsgivarens arbetsledningsrätt 

resulterar i en skyldighet för arbetstagaren att godkänna och följa arbetsgivarens beslut.73

Arbetsledningsrätten innebär alltså att det är arbetsgivaren som bestämmer vilken teknisk 

utrustning som ska finnas inom dennes verksamhet och hur denna ska användas. 

Arbetsledningsrätten är vidsträckt men den får inte brukas i strid med lag eller god sed på 

arbetsmarknaden.74 Det senare begreppet kommer att belysas nedan. Av arbetsledningsrätten 

följer också en möjlighet för arbetsgivaren att kontrollera arbetstagaren. En vägran härom kan 

resultera i omplacering samt vid svårare fall uppsägning eller avsked på grund av 

arbetsvägran. 75 Dock är kontrollen av arbetstagarens privata Internet- och e-postanvändning, 

godkänd utan att falla under arbetsledningsrätten.76 I AD 1997 nr 29 uttalade Arbetsdomstolen 

att det inte finns något allmänt stöd i praxis för arbetsgivaren att utföra åtgärder som kan göra 

intrång i arbetstagarens personliga integritet, inte heller med stöd av arbetsledningsrätten.

I AD 1999 nr 49 gjorde Arbetsdomstolen bedömningen att uppsägningen var giltig då en 

arbetstagare med förtroendeställning på ett olämpligt sätt utnyttjat arbetsgivarens dator för 

privat bruk under och efter arbetstid. Arbetstagaren hade installerat Internet på arbetsdatorn 

utan arbetsgivarens godkännande. Denna åtgärd hade arbetstagaren vidtagit trots att det ligger 

                                                
70 Rönnmar Mia, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet, 2004, s. 130.
71 Källström och Malmberg, s. 186 ff.
72 Öman, s. 687 f.
73 Westregård, s. 29.
74 Westregård, s. 30.
75 SOU 2002:18 s. 104.
76 Öman, s. 691 f.
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i arbetsgivarens arbetsledningsrätt att besluta om en sådan åtgärd och därefter användningen 

av utrustningen. Arbetsdomstolen fann att användningen av Internet till huvuddelen skett i

privat syfte. Arbetstagaren hade upprättat och bearbetat en mängd privat dokumentation på 

arbetsgivarens dator till största del under arbetstid och hade dessutom sänt e-postmeddelande 

med arbetsgivaren som avsändare trots att denne inte stod bakom e-posten. Genom dessa 

handlingar hade arbetstagaren missbrukat sin förtroendeställning och arbetsgivaren hade visat 

att saklig grund för uppsägning av arbetstagaren förelegat. Arbetsdomstolen slog i denna dom 

fast att arbetsgivarens arbetsledningsrätt innefattar en rätt för arbetsgivaren att bestämma över 

sin datorutrustning och på vilket sätt denna ska användas.

Arbetsgivaren tog hjälp av en datorkunnig person som tog sig in på arbetstagarens dator och 

upptäckte där en omfattande dokumentation som var arbetstagarens privata. Experten spårade 

också arbetstagarens e-post och vilka hemsidor som denne besökt, vilket visade sig vara av 

privat karaktär. Arbetsdomstolen uttalade att de inte ifrågasatte riktigheten i expertens

uppgifter. Varför uttryckte inte domstolen tvivel om arbetsgivarens kontrollåtgärder av 

arbetstagarens Internet- och e-postanvändning som ett led i att skydda arbetstagarens 

personliga integritet? Domen visar på att rättsväsendet vid denna tidpunkt inte tog hänsyn till 

arbetstagarens personliga integritet, möjligtvis på grund av att den dömande makten saknade 

tillräcklig kunskap om vilken effekt den tekniska utvecklingen faktiskt fått på arbetstagarens 

personliga integritet. Sett ur integritetssynpunkt kan det anses anmärkningsvärt att 

Arbetsdomstolen inte undersökt på vilket sätt arbetsgivaren kontrollerade arbetstagarens 

dator, Internet och e-postanvändning.

Information är makt, och makt får den som besitter informationen. Härigenom stärker 

arbetsgivaren sin makt på arbetstagarens bekostnad. Arbetstagarens svaghet kan bero på 

dennes beroende av arbetsgivaren och sitt arbete. Möjligtvis är detta något som håller på att 

förändras då samhället utvecklas mot ett kunskapssamhälle där arbetsgivarens beroende av

sina arbetstagare och deras kompetens förstärks. Alltså kan det ske en förändring som leder 

till att det inte längre går att tvinga på medarbetarna omotiverade regler och kontrollåtgärder.

Utgångspunkten bör vara att den nuvarande tekniska och organisatoriska utvecklingen i 

arbetslivet är positiv för tillväxt och leder förhoppningsvis till bättre arbetsvillkor och bättre 

arbetsmiljö. Arbetsgivaren måste verka för att arbetstagaren ska känna trygghet i sin 

arbetssituation, vilket bland annat förutsätter respekt för den personliga integriteten. Eftersom

juridiken till största del inte handlar om att ha rätt utan att få rätt antar jag att det finns en risk 

att arbetsgivarens styrka tar överhanden och ger denne rätt att vidta kontroll av arbetstagarens 



30

Internet- och e-postanvändning. Enligt min mening är det viktigt i de fall arbetsgivaren tillåter 

arbetstagarna att använda datorutrustningen för privat bruk att klart och tydligt informera 

arbetstagarna om att det är denne som äger utrustningen och har genom arbetsledningsrätten 

möjlighet att ta del av den information som finns lagrad i datorn. Den arbetstagare som 

använder datorn för privat bruk ska vara medveten om att detta görs på egen risk och att 

datorn inte är ett stängt förvar. 

Jag anser att arbetsgivaren har rätt att vidta kontrollåtgärder av arbetstagarnas Internet- och e-

postanvändning för att garantera arbetstagarnas effektivitet så att det inte uppstår onödiga 

kostnader för arbetsgivaren och att dennes ansvar för säkerhet uppnås. Vidare kan

arbetsgivaren anses ha ett behov av att skydda informationen i sin verksamhet och därmed 

stärka konkurrenskraften. Det kan uttryckas som att det är arbetsgivaren som äger rätt att 

driva sin verksamhet framåt och få den att fungera. Arbetsgivaren får anses ha rätt att 

kontrollera arbetstagarens privata Internet- och e-postanvändning då det framstår som att e-

posten är skriven på arbetsgivarens brevpapper och att Internetanvändningen ofta sker med 

arbetsgivarens identitet. Därför kan det enligt min mening anses att den privata användningen 

bör ske på arbetsgivarens villkor. Dock måste arbetsgivaren kunna påvisa och försäkra 

arbetstagarna om att det värnas om deras personliga integritet på alla nivåer genom det 

vardagliga arbetet. Förvånande är varför arbetsgivaren omotiverat skulle kontrollera 

innehållet i arbetstagarens privata e-post, vilket antagligen skulle leda till dålig stämning och 

utgöra en stor kostnad och därmed slöseri med resurser. Möjligen kommer arbetsgivarens fria 

arbetsledningsrätt och därav möjlighet till kontroll av arbetstagarens Internet- och e-

postanvändning i framtiden att begränsas med hänvisning till arbetstagarens grundläggande 

rättigheter och skydd för sin personliga integritet. 

4.2 God sed på arbetsmarknaden

Begreppet god sed på arbetsmarknaden kan sägas motsvara en viss standard, det vill säga ett 

allmänt konstaterat och praktiserat beteende som representerar en viss yrkesetik eller annan 

moralisk nivå och utgör därmed en oskriven rättsprincip.77 Arbetsgivarens arbetsledningsrätt 

är inte absolut, då den liksom ett avtal, kollektivavtal eller anställningsavtal bland annat inte 

får stå i strid med god sed på arbetsmarknaden.78 Enligt rättsläget inom den privata sektorn är 

                                                
77 Staaf Annika och Zanderin Lars, Mänskliga rättigheter i svensk belysning, 2007, s. 20.
78 Öman, s. 690.
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alla åtgärder otillåtna som strider mot god sed på arbetsmarknaden.79 Regeln angående att 

arbetsgivarens kontrollåtgärder inte får strida mot god sed resulterar i ett utrymme för 

domstolen att göra tolkningar utifrån det enskilda fallet.80 Proportionalitetsprincipen används i 

vissa fall när det handlar om att precisera vad som ligger i begreppet god sed. Vid 

bedömningen av arbetsgivarens krav på kontrollåtgärder har begreppet god sed fått betydelsen 

att det intrång i arbetstagarens privatliv som åtgärden leder till måste stå i rimlig proportion 

till arbetsgivarens syfte med kontrollen.81 Arbetsdomstolen har använt begreppet god sed på 

arbetsmarknaden för att hindra åtgärder som går emot allmän moral, det vill säga åtgärder 

som redan vid en första granskning visar sig vara utan tvivel olämpliga. Betydelsen av 

begreppet god sed på arbetsmarknaden varierar beroende på situationen och vad som är god 

sed avgörs i dessa fall efter en finstämd intresseavvägning. I de fall som handlar om 

integritetskänsliga åtgärder har Arbetsdomstolen gjort en mer nyanserad bedömning än 

vanligt av vad som menas med god sed. De har grundat sin bedömning på intresseavvägning 

och proportionalitetsbedömning istället för arbetsmarknadens praxis.82 I de fall det saknas 

lagstöd till varför integritetskränkningar inte är tillåtna beror enligt Westregård på att de 

strider mot god sed på arbetsmarknaden.83

Genom 9 b § PuL uppställs ett krav på att personuppgifter ska behandlas i enlighet med god 

sed, vilket inte har någon motsvarighet i EG-direktivet (95/46/EG) utan är Sveriges egen 

konstruktion. Vad god sed innebär i de fall som hamnar inom personuppgiftslagen får avgöras 

i rättstillämpningen mot bakgrund av lagens föreskrifter, branschregler på området som 

utvecklats av branschorganisationer, andra organisationer eller med hänsyn till tillförlitliga 

personuppgiftsansvarigas handlande. Om den personuppgiftsansvarige upprättat en 

ordningsföreskrift för sin behandling av personuppgifter, strider det mot god sed om denne 

inte följer ordningsföreskriften. Om denne vill ändra i ordningsföreskriften måste de redan 

registrerade arbetstagarna informeras och ges möjlighet att invända mot ändringen.84 En 

intresseavvägning på arbetsmarknaden kan bidra till att det är tillåtet att behandla 

personuppgifter för att i enlighet med god sed på arbetsmarknaden: 

- granska och bevaka anställdas Internet- och e-postanvändning genom loggning på 

grund av tekniska eller säkerhetsskäl

                                                
79 Westregård, s. 269.
80 SOU 2002:18 s. 175.
81 Källström och Malmberg, s. 74.
82 Öman, s. 690 f.
83 Westregård, s. 44.
84 Lindblom Hans-Olof och Öman Sören, Personuppgiftslagen; en kommentar, 2007, s. 159 ff.
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- medvetet ta del av arbetstagarens privata e-post eller annan privat elektronisk 

kommunikation om man allvarligt misstänker ett osolidariskt eller olagligt beteende

Vanligtvis tillåter dock inte en intresseavvägning läsning av arbetstagarens privata e-post eller 

annan privat elektronisk kommunikation.85

Målet AD 2007 nr 62 handlar om ett avsked som bland annat grundar sig på att en 

arbetstagare laddat ner pornografiskt material i arbetsgivarens dator samt använt denna dator 

för privat bruk under arbetstid. Det kunde bevisas att det var arbetstagaren som laddade ner 

sexfilerna i arbetsgivarens dator. Angående den otillåtna användningen av arbetsgivarens 

dator under arbetstid för privat bruk, gjorde arbetstagaren gällande att det på arbetsplatsen var 

tillåtet att i mindre utsträckning använda datorn för privata ändamål. Arbetstagaren hävdade 

att arbetsgivaren inte haft någon policy angående hur datorerna fick användas. Arbetsgivaren 

motsatte sig detta och angav att det fanns en muntlig policy som förbjöd all användning av 

arbetsdatorn för privat bruk, vilket samtliga anställda var informerade om. I tingsrätten 

framkom att de flesta vittnena använt sina arbetsdatorer till bland annat besök på tidningars 

hemsidor och för att skicka och ta emot privat e-post. Även om arbetsgivaren skulle ha haft en 

policy som innebar att all privat användning av arbetsdatorn skulle vara förbjuden är det 

uppenbart att denna inte följts. Vid tidpunkten då arbetstagaren avstängdes fanns ingen 

skriftlig policy men en sådan upprättades därefter. På grund av detta drog tingsrätten 

slutsatsen att arbetsgivaren innan arbetstagaren avstängdes accepterat privat användning av 

arbetsdatorn i liten utsträckning. Arbetsdomstolen kom fram till att arbetstagaren använt 

arbetsdatorn för privata ändamål i större utsträckning än vad som kan anses varit godtagbart 

med hans arbetsskyldighet gentemot arbetsgivaren. Arbetsdomstolen bedömer arbetstagarens 

nedladdning av de pornografiska filerna i arbetsgivarens dator som mycket allvarligt, och 

konstaterar att förfaringssättet står i strid med de värderingar som råder på arbetsmarknaden. 

Den övriga privata användningen av arbetsgivarens dator anses inte lika allvarlig, men utgör 

ändå ett illojalt handlande som resulterar i allvarlig kritik. Arbetsdomstolen bedömer att 

arbetstagaren grovt åsidosatt de förpliktelser som följer av anställningen hos arbetsgivaren 

och godtar avskedandet. Därmed går Arbetsdomstolens domslut emot tingsrättens dom som 

innebar att avskedandet ogiltigförklarades. Tingsrättens grunder för ogiltigförklaringen av 

avskedandet var bland annat de som beskrivits ovan och bedömdes inte kunna utgöra grund 

för avsked. 

                                                
85 Lindblom och Öman, s. 206 f.
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I målet förklarar inte Arbetsdomstolen vilka arbetsmarknadens värderingar är eller hur de 

kommit fram till vad god sed på arbetsmarknaden innebär. Vidare nämns ingenting om 

arbetsgivarens kontrollåtgärder av arbetstagarens Internet- och e-postanvändning och därmed 

nämns inget om skyddet för arbetstagarens personliga integritet, trots att detta mål togs upp så 

sent som år 2007. God sed på arbetsmarknaden är ytterligare ett begrepp inom denna uppsats

område som saknar en tydlig definition. Eventuellt går domstolen inte in och beskriver sitt 

tillvägagångssätt vid bedömningen av begreppet på grund av att det inte är ett generellt 

begrepp utan får bedömas utifrån den enskilda situationen. Dock kan man förmoda att det 

hade ökat arbetsgivarens förståelse för vilka kontrollåtgärder denne får vidta för att inte stå i 

strid med god sed, om det tydligt hade framgått i varje enskilt rättsfall hur bedömningen av 

begreppet gått till. 

I AD 1976 nr 33 uttrycktes att den fria uppsägningsrätten som gällde under denna tid var

underkastad begränsningar och fick bland annat inte användas i syfte som stred mot goda 

seder. Dock hade snäva gränser uppdragits i rättspraxis angående tillämpningen av denna 

inskränkning. Som framkom genom domen AD 1967 nr 26 var gränsdragningen inte en gång 

för alla given, utan kunde påverkas vid förändringar av rättsuppfattningen på 

arbetsmarknaden och beroende på åtgärdens skälighet i vissa situationer.  

I AD 1983 nr 46 erinrade Arbetsdomstolen att det sedan gammalt i svensk rätt gällt att en part 

inte får utnyttja befogenheter på ett sätt som strider mot lag eller goda seder. Arbetsdomstolen 

hade på så vis beträffande den tidigare fria uppsägningsrätten uttalat, att den inte fick 

användas i syfte som kan sägas vara rättstridigt eller verkligen strida mot allmän moral, vilket 

uttrycktes i AD 1967 nr 26. Detta gäller också i fråga om arbetsledningsrätten. Utövas denna i 

strid mot lag eller goda seder i samband med till exempel en omplacering kan omplaceringen 

angripas med rättsliga medel, även om den inte fått så ingripande verkningar att den kan

underkastas rättslig prövning på ett sätt som påminner om vad som gäller vid uppsägning.

I AD 1985 nr 112 ansåg arbetstagarsidan att det gällande kollektivavtalet hade underliggande 

bestämmelser om att arbetsgivaren ska iaktta lag och goda seder i sitt förhållande till 

arbetstagaren. Arbetsdomstolen svarade att det inte kan uteslutas att ett kollektivavtal skulle 

anses innefatta en dold klausul om skyldighet för part att avhålla sig från vissa åtgärder som 

kan anses stå i strid med god sed på arbetsmarknaden. Som exempel nämns diskriminerande 

handlande. Vad som hade förekommit i detta fall var emellertid enligt domstolens bedömning 

inte av sådan natur att kollektivavtalsbrott ansågs föreligga. 
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På anställningsskyddsområdet gäller att en uppsägning från arbetstagarens sida som föranleds 

av arbetsgivaren blir utan verkan, om arbetsgivaren handlat på ett sätt som strider mot god sed 

på arbetsmarknaden. Det ligger i sakens natur att skadeståndsansvar inträder i ett fall som det 

angivna i endast mycket särpräglade situationer där arbetsgivarens beteende ligger uppenbart 

utanför vad som kan accepteras på en arbetsplats.  

Dessa domar har haft betydelse för begreppet god sed på arbetsmarknaden, trots detta klargörs 

inte direkt Arbetsdomstolens tillvägagångssätt för att komma fram till vad som utgör god sed 

eller inte. Ovan beskrevs att Westregård anser att integritetskränkningar inte är tillåtna på 

grund av att de strider mot god sed på arbetsmarknaden. Enligt min uppfattning känns denna 

förklaring något enkel eftersom begreppet god sed saknar en tydlig definition, och anser att 

arbetsgivaren, rättsväsendet med flera behöver se till varje enskild kontrollåtgärd och där göra 

en bedömning om det föreligger en integritetskränkning eller inte.

4.3 Proportionalitetsprincipen och intresseavvägning

Proportionalitetsprincipen är en allmän rättslära som går ut på att det ska finnas en rimlig 

proportion mellan mål och medel för en åtgärd. Effekterna av åtgärden får inte göra ett sådant 

intrång att de upplevs som orimliga i förhållande till det syfte som vill åstadkommas. Vidare 

innebär principen att åtgärden måste vara lämplig, det vill säga att syftet inte ska kunna

uppnås med en annan mindre ingripande åtgärd. Proportionalitetsprincipen kan inte åberopas 

som en självständig rättsregel utan används för att definiera och tyda andra rättsregler. 

Arbetsledningsrätten får inte utövas i strid med lag eller god sed.86 I detta fall har 

proportionalitetsprincipen även fått agera hjälpmedel när domstolen ska avgöra vad begreppet 

god sed innebär. När domstolen har prövat arbetsgivarens kontrollåtgärder har denna kommit 

fram till att begreppet god sed på arbetsmarknaden innebär att de intrång i arbetstagarens 

privatliv som åtgärden innebär måste stå i rimlig proportion till syftet med kontrollen.87

Individens personliga integritet innebär inte ett fullständigt skydd för den enskildes rätt till 

självständighet. Westregård betraktar den enskildes rätt till personlig integritet som en prima-

facie rättighet som vid intresseavvägning får ge vika om det finns tyngre motstående 

intressen.88 För att bestämma den enskildes personliga integritet görs en intresseavvägning 

                                                
86 Källström och Malmberg, s. 227.
87 Källström och Malmberg, s. 73 f.
88 Westregård, s. 61.
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mellan den enskildes och andra parters intressen.89 Här handlar det om arbetstagarens intresse 

av ett skydd för sin personliga integritet ställt mot arbetsgivarens intresse av att kontrollera 

arbetstagarens Internet- och e-postanvändning. Det är i dagsläget svårt att förutspå hur 

Arbetsdomstolen skulle bedöma en intresseavvägning enligt god sed på arbetsmarknaden 

angående en kontrollåtgärd av arbetstagarens privata e-post i arbetsgivarens utrustning. Enligt 

Sören Öman antas att arbetsgivarens syfte med kontrollåtgärden skulle ges stor betydelse, 

dock måste syftet vara godtagbart. Han antar även att det vid en intresseavvägning skulle tas 

hänsyn till vilka alternativ som arbetstagaren haft för att ha privat e-post i arbetsgivarens 

datorutrustning. Det kan jämföras med drogtestningsfall, som även de faller inom 

integritetsområdet, där arbetsgivarens intresse av säkerhet vägt tyngre än arbetstagarens 

rättighet till personlig integritet. Arbetsgivarens intresse av och syfte med drogkontrollen ska 

vidare vara proportionerlig mot intrånget i arbetstagarens personliga integritet, på så vis 

hänger proportionalitetsprincipen samman med intresseavvägningen.90 Effektivitetskontroller

angående om arbetstagaren befinner sig på arbetsplatsen, dennes prestationer och så vidare

kan i princip alltid ske. I praxis har arbetsgivarens intresse av effektivitetskontroller främst 

ansetts hänga samman med det tungt vägande intresset av en korrekt löneutbetalning.

Arbetsgivaren ska välja den kontrollåtgärd som är minst ingripande i arbetstagarens 

personliga sfär. När det gäller kontrollåtgärder i syfte att skapa ordning på arbetsplatsen 

innebär proportionalitetsprincipen att relativt ingripande åtgärder får vidtas för att förhindra 

stölder eller liknande brottslighet som är direkt riktade mot arbetsgivaren. När det gäller 

brottslighet som inte är riktad mot arbetsgivaren blir bedömningen en annan. Till exempel 

skulle arbetsgivaren inte kunna genomföra kontroller för att avslöja arbetstagarens innehav av 

barnpornografi. Sammanfattningsvis kan sägas att kontrollåtgärder som avser ordning, 

säkerhet och effektivitet på arbetsplatsen bedöms utifrån proportionalitetsprincipen. Det

innebär att en åtgärd anses som en tillåten arbetsledningsåtgärd om det råder ett rimligt 

förhållande mellan åtgärdens effekt på den enskilde arbetstagarens personliga integritet och 

åtgärdens syfte. Arbetsgivaren bör alltid klargöra syftet med åtgärden och sedan välja den 

mest ändamålsenliga åtgärden för att uppnå syftet.91

Enligt min mening innebär inte proportionalitetsprincipen och intresseavvägningen samma 

sak, vilket det vid en första anblick tycktes göra. Jag uppfattar att proportionalitetsprincipen

                                                
89 Westregård, s. 49.
90 Öman, s. 693 f.
91 Källström Kent, Arbetsgivarens kontroll, arbetstagarens integritet, Sverige, i Malmberg Jonas (red.), 
Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet, 2000, s. 95-99.
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används vid bedömningen om arbetsgivarens åtgärd är ändamålsenlig med tanke på dess 

syfte, alltså först och främst med fokus på själva åtgärden. Bedömning görs efter att 

arbetsgivaren vidtagit kontrollåtgärden och avgjort om den är laglig eller ej. Först därefter 

sker en intresseavvägning och här avgörs om arbetsgivarens intresse av kontroll väger tyngre 

än arbetstagarens intresse för skydd för sin personliga integritet. Resultatet visar alltså på om 

det är fråga om integritetskränkning (otillåtet intrång och åtgärd) eller intrång i 

individintegriteten (tillåtet intrång och åtgärd).

Proportionalitetsprincipen innebär att det ska råda balans mellan mål och medel, vilket kan 

framstå som sunt förnuft. Obalansen mellan arbetsgivarens och arbetstagarens 

styrkeförhållande skulle kunna härledas från anställningsavtalet, där arbetstagarna 

underordnas arbetsgivarens kontrollåtgärder. Det är bland annat arbetsrättens skyddsregler 

som ska korrigera obalansen, men eftersom den svenska arbetsrättslagstiftningen saknar ett 

skydd för arbetstagarnas personliga integritet kan det skönjas ett visst behov av ett sådant 

skydd. Dessutom bör inte de arbetsrättsliga reglerna ses som en avvägning mellan 

arbetsgivarens övermakt och arbetstagarens skyddsbehov. Reglerna skulle kunna ses som en 

avvägning mellan ekonomisk effektivitet och den enskilde arbetstagarens behov av skydd för

sin personliga integritet. 

4.4 Arbetstagarens skyldighet att underkasta sig kontroll

En arbetstagare som är bunden av kollektivavtal är skyldig att utföra alla uppgifter till 

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

inom arbetstagarens allmänna kvalifikationer. Denna så kallade 29/29-principen utgör en 

tolkning av arbetstagarens arbetsskyldighet enligt kollektivavtal.92

Arbetstagaren är skyldig att acceptera och delta vid integritetskänsliga kontrollåtgärder på 

grund av anställningsavtal, kollektivavtal, ordningsföreskrift eller arbetsgivarens order med 

stöd av arbetsledningsrätten. En arbetsvägran härom kan utgöra saklig grund för uppsägning. 

En inskränkning i arbetstagarens skyldighet är att det som krävs av åtgärden måste falla inom 

arbetsskyldigheten enligt 29/29-principen, vilket innebär att det ska finnas en naturlig 

anknytning till den verksamhet som arbetsgivaren bedriver. Alltså kan ren nyfikenhet från 

arbetsgivarens sida bortses ifrån när det gäller kontroll av arbetstagarens privata Internet- och 

e-postanvändning.93 Arbetsgivaren kan genom sin arbetsledningsrätt begränsa eller helt 

                                                
92 Källström och Malmberg, s. 214 f.
93 SOU 2002:18 s. 96 ff.
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förbjuda privat användning av dennes IT-verktyg, och dessa instruktioner är arbetstagaren 

skyldig att följa.94 Några mål som Arbetsdomstolen bedömt har berört arbetstagarens

skyldighet att utföra en order från arbetsgivaren som kan göra intrång på den personliga 

integriteten. Arbetsdomstolen har i de flesta fall knutit an till arbetsgivarens arbetsledningsrätt 

och arbetstagarens motsvarande arbetsskyldighet med hänsyn tagen till de begränsningar som 

kan gälla på området. Arbetsdomstolen gör även inom detta område en prövning av 

arbetstagarens arbetsskyldighet enligt 29/29-principen.95

Enligt min mening har arbetstagaren en skyldighet att sätta arbetsgivarens intresse främst och 

att avstå från att vidta åtgärder som kan skada eller försvåra arbetsgivarens verksamhet. Dock 

måste arbetsgivaren ta hänsyn till arbetstagarens personliga integritet när denne vidtar 

kontrollåtgärder av arbetstagarens Internet- och e-postanvändning. Till viss del kan det anses 

svårt att förstå arbetstagarens motivering till varför arbetsgivaren inte skulle få kontrollera 

dennes användning av IT-utrustningen, då man kan tycka att arbetstagaren inte har något att 

dölja. 

                                                
94 Westregård, s. 29.
95 Öman, s. 689 f.
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5 Avslutning

Dagens föränderliga arbetsliv påverkas av teknikutvecklingen vilken ger arbetsgivaren ökade 

möjligheter att kontrollera och övervaka arbetstagarens Internet- och e-postanvändning, vilket 

kan äventyra skyddet för arbetstagarnas personliga integritet. Personlig integritet är ett 

svårdefinierat begrepp som skiljer sig åt mellan olika arbetstagare, bland annat beroende på 

etnisk, kulturell och religiös bakgrund. Personlig integritet kan ses som en rättighet, där 

individen har rätt till respekt för sin privata sfär. Skyddet för personlig integritet saknar en 

enhetlig och lättöverskådlig lagstiftning och i dagsläget utreds om den svenska 

arbetsmarknaden är i behov av en lagstiftning för att skydda den personliga integriteten i 

arbetslivet. Detta har utretts ett flertal gånger tidigare men det har inte lyckats tydliggöra

arbetsgivarens möjlighet till kontrollåtgärder och arbetstagarens skydd för sin personliga 

integritet. Föregående utredningar har i princip avstått från att behandla frågan och hänvisat 

till hur den normalt behandlas inom branschen och i arbetslivet i allmänhet. Dock har samtliga 

utredningar uttryckt att det saknas en enhetlig lagstiftning på området och att den svenska 

arbetsmarknaden är i behov av en sådan. Svårt att tro är att enbart lagstiftning löser 

problematiken kring arbetstagarnas personliga integritet. Det krävs även att arbetsmarknadens 

parter värnar om den personliga integriteten och att det är en fråga som genomsyrar 

arbetsgivarens vardagliga verksamhet. Pågående utredning har som mål att visa på när en 

arbetsgivare får vidta kontrollåtgärder av arbetstagarens Internet- och e-postanvändning. Om 

utredningen uppnår sitt mål kommer det förhoppningsvis leda till en ökad trygghet främst för 

arbetstagarna men även för arbetsgivarna, vilket i sin tur kan leda till en ökad effektivitet och 

välmående. Det krävs att en eventuell lagstiftning på området är lättöverskådlig, användbar 

och flexibel samt att den balanserar arbetsgivarens intresse av kontroll mot arbetstagarens 

intresse av skydd för den personliga integriteten.

Regeringsformen innehåller en rättighetskatalog som bland annat ska verka som skydd för 

förtrolig kommunikation och där inbegripet e-postmeddelande. Dock är det till största del 

endast e-post som kräver kod som skyddas och e-post utan krav på kod klassas som vykort. 

Det är endast offentligt anställda och deras e-post som omfattas av detta skydd, trots den 

föränderliga arbetsmarknadssituationen gällande privatisering av den offentliga sektorn. 

Vidare finns skydd för den personliga integriteten i personuppgiftslagen, när det gäller 

behandling av personuppgifter. Personuppgiftslagen kräver att arbetsgivarens åtgärder är 

noggrant utformade och ändamålet med dem väl kommunicerat till arbetstagarna. Likaså är 
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det viktigt att ordningsreglerna som arbetsgivaren ställer upp angående arbetstagarens 

användning av arbetsgivarens datorutrustning är välkända och genomarbetade, då det på så vis 

kan undvikas onödiga missuppfattningar. Viktigt är att arbetsgivaren lever som denne lär, har 

man till exempel förbjudit all privat Internetanvändning ska man inte ge efter på detta förbud. 

Kollektivavtalet är ytterligare ett viktigt regleringsinstrument av integritetsfrågor i arbetslivet, 

där arbetsmarknadens parter åläggs ett stort ansvar. Sammanfattningsvis finns lagstiftning 

som kan kopplas till arbetstagarens personliga integritet i Europakonventionen,

regeringsformen, personuppgiftslagen, brottsbalken och LOA.

Personlig integritet är ett förhållande mellan olika intressenter. På ena sidan finns

arbetsgivarens intresse av att dennes datorutrustning används på ett ändamålsenligt och 

effektivt sätt så att det inte uppstår onödiga kostnader, olagliga handlingar eller handlingar 

som inte är etiskt eller moraliskt godtagbara, vilket vägs mot arbetstagarens intresse av 

integritetsskydd. Intresseavvägningen resulterar vanligtvis i att arbetsgivaren inte tillåts ta del 

av arbetstagarens privata e-post eller elektroniska kommunikation. Arbetsgivarens

arbetsledningsrätt leder till en skyldighet för arbetstagaren att följa dennes restriktioner och 

delta vid kontrollåtgärder, eftersom en vägran härom kan leda till sanktioner och i värsta fall 

avsked. Det finns dock inget i praxis som tillåter att arbetsgivaren med stöd av 

arbetsledningsrätten kan utföra kontrollåtgärder som kan göra intrång i arbetstagarens 

personliga integritet. Arbetsledningsrätten är en bidragande orsak till att arbetsgivaren upplevs 

som den starkare parten jämfört med arbetstagaren och det finns en risk att arbetstagaren 

underkastar sig arbetsgivarens kontroll av Internet- och e-postanvändning utan att egentligen 

behöva det. Begreppet god sed används flitigt inom integritetsområdet, vilket verkar vara vagt 

formulerat för att i oklara fall ge den dömande makten ett handlings- och 

bedömningsutrymme med hänsyn till det enskilda fallet. Här används 

proportionalitetsprincipen för att bedöma om intrånget i arbetstagarens personliga integritet 

som arbetsgivarens kontrollåtgärd leder till står i rimlig proportion till arbetsgivarens syfte 

med kontrollen samt om åtgärden är ändamålsenlig. Begreppet god sed ska hindra åtgärder 

som går emot allmän moral. Ur den praxis som belyses i denna uppsats framgår inte hur 

Arbetsdomstolen gjort bedömningen om arbetsgivarens åtgärder är i enlighet med god sed på 

arbetsmarknaden eller ej.

Avslutningsvis kan sägas att personlig integritet är ett komplext begrepp som kräver en 

noggrann avvägning och analys angående arbetsgivarens kontrollbehov av arbetstagarens 

Internet- och e-postanvändning ställt mot arbetstagarens intresse av skydd för sin personliga 

integritet. Arbetstagaren på den svenska arbetsmarknaden behöver informeras angående
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rättigheterna till skydd för sin personliga integritet så att denne kan ha berättigade 

förväntningar på skyddet och inte i onödan underkastar sig arbetsgivarens kontrollåtgärder 

som kan utgöra en integritetskränkning.
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