
  

 

 

 

 

Examensarbete 

 

 Per Eklund & Olof Forsman  

2010-05-25 

Ämne: Examensarbete i Datavetenskap 

Nivå: C 

Kurskod: 2DV40E 

 

 Personuppgiftslagens efterlevnad  

i samband med IT-övervakning 

En studie av medelstora callcenterverksamheter 



Sammanfattning 

I Datainspektionens rapporter 2003:3 och 2005:3 har myndigheten granskat hur 

personuppgifter behandlas i samband med arbetsgivares övervakning av anställda. 

Resultaten av dessa rapporter har visat på förekommande brister i förhållande till 

personuppgiftslagen i många av de granskade verksamheterna.  

Mot denna bakgrund har en fallstudie av ett medelstort callcenterföretag genomförts för 

att ur ett tekniskt perspektiv undersöka hur väl personuppgiftslagen följs i samband med 

företagets övervakning av sin personal. Utifrån brister identifierade i fallstudien har en 

mindre kartläggning av liknande företag genomförts i ett försök att mäta graden av 

generaliserbarhet i de identifierade bristerna. 

De brister som har identifierats i fallstudien rör i första hand otillfredsställande rutiner 

för gallring av personuppgifter vid e-postövervakning samt avsaknad av information till 

de anställda om vilka kontroller som sker i samband med detta. Behov av en 

uppdatering av företagets IT-policy samt ett behov av en övervakningslösning för 

personalens internetanvändande kunde också noteras. 

Kartläggningen har givit antydningar om att liknande brister vad gäller rutiner för 

gallring samt bristande information kan tänkas förekomma även hos andra medelstora 

callcenterföretag. 

Slutsatsen av arbetet är att flera av de brister som uppdagades av Datainspektionen för 

fem år sedan tycks göra sig gällande bland vissa medelstora callcenterföretag även idag. 

 

Nyckelord: personuppgiftslagen, PuL, Datainspektionen, övervakning, callcenter, 

integritet, loggning 

 

  



Abstract 

In the 2003:3 and 2005:3 reports issued by the Swedish Data Inspection Board, the 

authority examined the treatment of personal data related to employer surveillance of 

employees. The reports indicated flaws occurring in regard to the Personal Data Act in 

several of the examined businesses. 

In reference to this, a case study of a mid-sized call center was conducted to examine, 

from a technical point of view, the degree of compliance with the Personal Data Act 

regarding the company's surveillance of its employees. Based upon flaws found in the 

case study, a minor survey of similar companies was conducted in an attempt to measure 

the degree of generalizability of the identified flaws. 

The flaws identified in the case study are mainly related to unsatisfactory routines for 

sorting out personal data during e-mail surveillance and lack of information given to 

employees about the conducting of checks related to this. A need to update the 

company's corporate IT policy and a need for a web surveillance solution were also 

noted. 

The survey has indicated that similar flaws regarding screening routines and lack of 

information also might occur at other mid-sized call center companies.  

The conclusion of the study is that several of the flaws the Swedish Data Inspection 

Board discovered five years ago still seem to be applicable among some mid-sized call 

center companies.  

 

Keywords: Personal Data Act, Data Inspection Board, surveillance, call center, integrity, 

logging 

 

  



Förord 

Detta arbete har till stora delar utförts mot ett företag som i uppsatsen har valt att vara 

anonymt. Vi vill rikta ett tack till våra kontaktpersoner på företaget som har visat stort 

engagemang och givit oss möjlighet att utföra intervjuer och ta del av annan viktig 

information som legat till grund för arbetet. 

Arbetets andra del har bestått av en kartläggning. Denna hade inte varit möjlig att 

genomföra utan medverkan av ett antal IT-administratörer som vi härmed vill tacka.  

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Martin Kling för vägledning och goda 

råd under arbetets gång. 

Avslutningsvis vill vi tacka Karen Swartz för engelsk korrekturläsning samt Nicklas 

Larsson och Kim Hallén för givande diskussioner i ämnet. 

 

Kalmar, 2010-05-25 

Per Eklund, per.p.eklund@gmail.com 

Olof Forsman, olof.forsman@gmail.com  



Innehållsförteckning 

1. Introduktion ................................................................................................. 1 

1.1 Målformuleringar ............................................................................................................. 2 

1.2 Avgränsningar .................................................................................................................. 2 

2. Personlig integritet och säkerhet ................................................................. 4 

2.1 Datainspektionen ............................................................................................................. 4 

2.2 Personuppgiftslag (1998:204) ........................................................................................ 4 

2.3 Informationssäkerhet ...................................................................................................... 5 

2.4 CIA-triangeln ................................................................................................................... 7 

3. Metod ........................................................................................................... 8 

3.1 Kunskapsbildningsmål .................................................................................................... 8 

3.2 Metodikval ........................................................................................................................ 8 

3.3 Intervju .............................................................................................................................. 9 

3.3.1 Intervjumetod ....................................................................................................... 10 

3.3.2 Intervjuundersökningens sju stadier ................................................................. 10 

3.4 Genomförande............................................................................................................... 13 

3.4.1 Fas 1 – Litteraturstudie ....................................................................................... 14 

3.4.2 Fas 2 – Fallstudie .................................................................................................. 14 

3.4.3 Fas 3 – Kartläggning ............................................................................................ 15 

3.5 Metoddiskussion ............................................................................................................ 16 

4. Fallstudie .................................................................................................... 18 

4.1 Beskrivning av organisationen i fallstudien ............................................................... 18 

4.2 Intervju med respondent ett ........................................................................................ 18 

4.2.1 Kunskap om Personuppgiftslagen .................................................................... 19 

4.2.2 E-postanvändning ................................................................................................ 19 

4.2.3 Internetanvändning .............................................................................................. 19 

4.2.4 Telefoni .................................................................................................................. 20 

4.2.5 Allmänt om säkerhet ............................................................................................ 20 

4.3 Intervju med respondent två ....................................................................................... 21 

4.3.1 Kunskap om Personuppgiftslagen .................................................................... 21 

4.3.2 Personuppgiftslagen på företaget ...................................................................... 22 

4.3.3 E-postanvändning ................................................................................................ 23 



4.3.4 Telefoni .................................................................................................................. 23 

4.4 Sekundärempiri .............................................................................................................. 23 

4.4.1 Avtal för godkännande av personuppgiftshantering ...................................... 24 

4.4.2 IT-policy ................................................................................................................ 24 

4.5 Analys av empirin .......................................................................................................... 25 

4.5.1 Sammanfattning av företagets e-postövervakning .......................................... 25 

4.5.2 Kommentarer kring företagets e-postövervakning ......................................... 26 

4.5.3 Sammanfattning av företagets internetövervakning ....................................... 27 

4.5.4 Kommentarer kring företagets internetövervakning ...................................... 27 

4.5.5 Sammanfattning av företagets telefoniövervakning ....................................... 28 

4.5.6 Kommentarer kring företagets telefoniövervakning ...................................... 28 

4.6 Sammanfattning av identifierade brister .................................................................... 29 

5. Kartläggning ............................................................................................... 30 

5.1 Utformning av enkätfrågor .......................................................................................... 30 

5.2 Urval ................................................................................................................................ 30 

5.3 Sammanfattning av enkätresultat ................................................................................ 30 

6. Diskussion .................................................................................................. 32 

6.1 Validitet och reliabilitet ................................................................................................. 33 

6.2 Sammanfattande slutsats .............................................................................................. 35 

6.3 Fortsatt forskning .......................................................................................................... 35 

7. Litteraturförteckning .................................................................................. 36 

8. Bilagor ........................................................................................................ 38 

8.1 Bilaga 1: Ramverk för intervjufrågor .......................................................................... 38 

8.2 Bilaga 2: Resultat av enkätundersökning ................................................................... 40 

 



 1 

1. Introduktion 

Personuppgiftslagen, ofta förkortad PuL, syftar till att skydda människor mot att deras 

personliga integritet kränks i samband med att personuppgifter behandlas. Med 

behandling avses ”varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare 

sig det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, 

bearbetning eller ändring [...]”  (Personuppgiftslag 1998:204). Lagen tillkom med anledning 

av det så kallade Dataskyddsdirektivet (Proposition 1997/98:44) som är ett direktiv på 

EU-nivå för att skydda privatpersoners fri- och rättigheter i samband med behandling 

av personuppgifter (Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG).  

Den myndighet som i Sverige ansvarar för tillsynen av personuppgiftslagen är 

Datainspektionen (Personuppgiftsförordning 1998:1191). Utöver tillsyn har denna 

myndighet också i uppgift att informera om gällande regler samt ge råd och hjälp i 

frågor som rör personuppgiftslagen (Förordning 2007:975). De kontroller som 

Datainspektionen i sitt tillsynsutövande gör av företag och organisationer resulterar 

ofta i rapporter som görs tillgängliga för nedladdning via myndighetens webbplats 

(Datainspektionen, 2010a). 

I Datainspektionens rapporter 2003:3 Behandling av personuppgifter för kontroll av anställda 

och 2005:3 Kontroll av de anställdas Internet- och e-postanvändning m.m. har myndigheten 

granskat hur personuppgifter behandlas i arbetslivet. Resultaten av dessa rapporter 

visar att de inspekterade verksamheterna inte sällan har påtagliga brister avseende 

efterlevnaden av personuppgiftslagen. Exempel på sådana brister är dålig information 

till arbetstagaren angående den övervakning som förekommer, otydligt definierade 

ändamål med övervakningen samt bristande rutiner för gallring av den information 

som genom övervakningen samlats in (Datainspektionen, 2003, 2005). 

Eftersom IT-administratörer är den yrkesgrupp som typiskt sett är ansvariga för 

systemen för övervakning och hantering av personuppgifter på en arbetsplats, är en 

befogad fråga att ställa i vilken grad administratörer är medvetna om PuL och vilka 

ansträngningar dessa gör för att följa lagen.  

I detta arbete utförs en fallstudie av en verksamhet för att på djupet undersöka 

personuppgiftslagen ur en IT-administratörs perspektiv. Syftet är att skapa en bättre 

förståelse för i första hand de tekniska aspekter som kan försvåra efterlevnaden av 

PuL och därtill undersöka åtgärder för att komma till rätta med dessa. Även den intra-

organisatoriska kommunikationen mellan IT-administratör och ledning kommer att 
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undersökas för att skapa en bättre förståelse för hur denna aspekt kan påverka 

administratörens arbete kring PuL. Förhoppningen är att de erfarenheter som arbetet 

genererar ska kunna användas av IT-administratörer i andra verksamheter för att 

underlätta deras arbete och som i slutändan kan leda till en bättre efterlevnad av lagen. 

För att kunna göra en bedömning om resultatet är generaliserbart genomförs också en 

kartläggning.  

1.1 Målformuleringar 

Syftet med detta arbete är att med fokus på system för IT-övervakning undersöka hur 

väl personuppgiftslagen följs ute i en verksamhet. Med utgångspunkt från 

Datainspektionens rapporter 2003:3 och 2005:3 ska de vanligaste bristerna avseende 

efterlevnaden av personuppgiftslagen undersökas. 

Om brister visar sig upptäckas ska konkreta förslag till åtgärder presenteras och 

förhoppningen är att åtminstone vissa av dessa åtgärder ska kunna vara tillämpliga 

även i andra verksamheter än den undersökta. För att ta reda på detta ska bristernas 

grad av generaliserbarhet undersökas. 

I vilken omfattning hanteras de anställdas personuppgifter för att administratören ska 

kunna utöva sitt arbete och hur skiljer sig administratörens och ledningens intresse och 

syn på personuppgiftslagen i en organisation? Eftersom administratören arbetar mer 

tekniskt än till exempel ledningen, har denne då en annan syn på personuppgiftslagen? 

Detta är exempel på frågor som kommer att behandlas under arbetets gång. 

1.2 Avgränsningar 

På grund av begränsningar i tid kommer huvuddelen av arbetet endast göras mot ett 

företag. Företaget är geografiskt beläget i södra Sverige vilket ger en möjlighet för 

personlig kontakt med administratör och ledning, dels för intervjuer, men också för 

praktisk undersökning av system och rutiner för hantering av personuppgifter. 

Det aktuella företaget har valt att vara helt anonyma i arbetet, och har även krävt att 

sekretessavtal ska skrivas under. Detta innebär att företagets namn, intervjuade 

personers namn och annan information som kan knytas till företaget, inte kommer att 

presenteras i arbetet. Detta innebär också att publicering av resultat i vissa fall också 

måste begränsas. 
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Eftersom studien genomförs i en produktionsmiljö finns det inga möjligheter för 

experiment eller annan manipulation av variabler som skulle kunna påverka driften av 

verksamheten. 



 4 

2. Personlig integritet och säkerhet 

I detta avsnitt ges en kortare orientering i olika termer och begrepp som omnämns i 

rapporten. Berörda organisationer och lagtexter presenteras kortfattat och en 

grundläggande beskrivning ges av de olika tekniker som undersöks i fallstudien.  

2.1 Datainspektionen 

Datainspektionen är en central förvaltningsmyndighet som har till uppgift att skydda 

människors personliga integritet vid behandling av personuppgifter, samt att verka för 

att god sed iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet. Myndighetens arbete 

regleras i förordningen SFS nr. 2007:975 (Datainspektionen, 2010b). 

Datainspektionen utför sitt arbete genom så kallade tillsyner, det vill säga inspektioner 

av företag, myndigheter och organisationer. Dessa inspektioner är oftast planerade, 

men kan även ske med anledning av klagomål från enskilda eller uppgifter i media. 

Genom tillsyner säkerställer myndigheten att lagar och förordningar följs, samtidigt 

som användningen av teknik inte ska hindras eller försvåras (Datainspektionen, 

2010a). 

Myndigheten lägger också stor tonvikt på förebyggande arbete, främst genom 

information. Datainspektionen lämnar råd och hjälp till personuppgiftsombud, 

utfärdar allmänna råd och föreskrifter samt presenterar ofta resultatet av 

tillsynsverksamheten i form av rapporter på myndighetens webbplats 

(Datainspektionen, 2010a, 2010b).  

2.2 Personuppgiftslag (1998:204) 

Personuppgiftslagen har till syfte att skydda människor mot att deras personliga 

integritet kränks i samband med hantering av personuppgifter. Med personuppgifter 

avses i lagtexten all slags information som kan sammankopplas till en nu levande 

person. 

Kortfattat föreskriver lagen att personuppgifter endast får behandlas för uttryckligt 

angivna och berättigade ändamål. Personuppgifter får inte bevaras längre än vad som 

är nödvändigt med hänsyn till ändamålet, och de får inte heller användas till något 

annat än det ursprungligen angivna syftet. ”Lämpliga tekniska och organisatoriska 
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åtgärder” (Personuppgiftslag (1998:204): 1998, 31 §) ska vidtas för att skydda de 

personuppgifter som behandlas. 

Vidare definierar lagtexten också ett antal roller. Personuppgiftsansvarig är den person 

som ”ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för 

behandlingen av personuppgifter” (Personuppgiftslag (1998:204): 1998, § 3). Såvida 

behandlingen inte sker för en individs egen räkning är den personuppgiftsansvarige i 

regel en juridisk person. 

Den personuppgiftsansvarige kan i sin tur utse ett personuppgiftsombud; en fysisk 

person som ”självständigt ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och 

lagligt sätt” (Personuppgiftslag 1998:204).  

För att uppfylla kraven som personuppgiftslagen ställer på informationssäkerhet har 

Datainspektionen givit ut allmänna råd där exempel på administrativa och tekniska 

säkerhetsåtgärder finns (Datainspektionen, 2010c, 2010d). 

2.3 Informationssäkerhet 

Med begreppet informationssäkerhet avses förmågan att upprätthålla önskad grad av 

sekretess, riktighet och tillgänglighet hos information och informationstillgångar. I 

SS-ISO/IEC 27002:2005 Riktlinjer för styrning av informationssäkerhet beskrivs information 

och informationssäkerhet på följande sätt: 

”Information är en tillgång som, liksom andra viktiga tillgångar i en organisation, har ett värde för 

en organisation och följaktligen måste få ett lämpligt skydd. […] Informationssäkerhet syftar till att 

skydda information mot en mängd olika hot för att säkerställa verksamhetens kontinuitet, minska 

skador på verksamheten och maximera avkastningen på investerat kapital samt affärsmöjligheter.” 

(Swedish Standards Institute (SIS): 2008, s. viii) 
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För att göra det hela något mer överskådligt brukar området informationssäkerhet 
vanligtvis struktureras upp enligt följande hierarkiska modell: 
 

Informationssäkerhet

Administrativ säkerhet

Fysisk säkerhet

Teknisk säkerhet

IT-säkerhet

Datasäkerhet Kommunikationssäkerhet

 

Figur 2:1  Modell över informationssäkerhetsområdet (SIS, 2004) 

Informationssäkerhet är en viktig del i personuppgiftslagen och det är den 

personuppgiftsansvariges uppgift att se till att uppgifterna skyddas inom ett företag. 

Nivån på säkerheten ska enligt Datainspektionen (2010d) anpassas till följande: 

 Vilka integritetsrisker behandlingen medför 

 Hur känsliga de behandlade personuppgifterna är 

 Vilka tekniska möjligheter som finns 

 Vad det kostar att genomföra åtgärderna 

Som tidigare nämnts har Datainspektionen givit ut allmänna råd i form av faktabladet 

Säkerhet för personuppgifter som innehåller säkerhetsåtgärder som kan vidtas av en 

organisation för att uppfylla de krav som personuppgiftslagen ställer på 

informationssäkerhet. Utöver detta bör organisationen också utbilda personal för att 

öka säkerhetstänkandet hos de anställda och förhindra att organisationen blir 

personberoende på grund av att endast ett fåtal personer har kunskap för hur 

exempelvis IT-utrustningen fungerar.  

Informationssäkerhet betyder alltså i huvudsak skyddande av information, där målet är 

att bevara önskad sekretess, riktighet och tillgänglighet. Dessa tre begrepp är tätt 

knutna till varandra och tillsammans bildar de CIA-triangeln, en modell som används 

för att identifiera säkerhetsproblem och hitta lösningar på problemen. CIA-triangeln 

används ofta vid skapandet av säkerhetspolicyer. 
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2.4 CIA-triangeln 

Sekretess (Confidentiality), riktighet (Integrity) och tillgänglighet (Availability) är alla 

tre mycket viktiga beståndsdelar i IT-säkerhet (Mitrovic, 2005).  

 Sekretess innebär att endast behöriga personer har tillgång till IT-resurser, data eller 

information. Innehållet är hemligt och får endast nås via autentiserade användare 

och tjänster. Begreppet sekretess härstammar från myndigheter och militär som 

hade stort behov av att skydda information och hålla den hemlig (Bishop, 2004). 

 Riktighet betyder att datainnehållet eller informationen inte har modifierats 

otillbörligt och kan ses som ett mått på hur pass pålitlig resursen är. Det finns två 

olika huvudgrenar inom området; förebyggande och upptäckande åtgärder. Den 

förebyggande grenen handlar om att förebygga och hindra att någon modifierar 

informationen, medan den upptäckande grenen har en övervakande roll och syftar 

till att samla information och signaler om otillbörliga förändringar (Bishop, 2004). 

 Tillgänglighet syftar till hur tillgänglig en IT-resurs är och huruvida en person kan 

använda informationen. Hantering av tillgänglighet är mycket komplext då det ofta 

kan vara svårt att upptäcka attacker eller angrepp med avsikt att förhindra 

tillgängligheten (Bishop, 2004). 

De tre beståndsdelarna, sekretess, riktighet och tillgänglighet, skapar tillsammans CIA-

triangeln och är alla lika betydelsefulla. Om en av delarna inte uppfylls fallerar hela 

triangeln, vilket betyder att hela konceptet fallerar. CIA-triangeln är en välkänd modell 

för skapandet av säkerhetspolicyer och triangeln används för att identifiera och hitta 

möjliga lösningar till problem relaterade till säkerhet.  

 

 

Figur 2:2  CIA-triangeln.  
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3. Metod 

Med utgångspunkt från studier av litteratur presenteras i detta avsnitt ett 

kunskapsbildningsmål som definierats för att underlätta valet av metodik. Därefter 

presenteras arbetets vetenskapliga metodik och praktiska arbetssätt. Här finns även ett 

avsnitt där arbetets genomförande beskrivs. Till sist avslutas kapitlet med en 

diskussion kring de valda metodernas för- och nackdelar.  

3.1 Kunskapsbildningsmål 

För att kunna göra en bedömning av vilken metod som lämpar sig bäst för studien är 

ett rimligt tillvägagångssätt att först fastställa vilken typ av kunskap som arbetet syftar 

till att generera. Den uttalade målsättningen med arbetet är att skapa bättre förståelse 

för hur personuppgiftslagen upplevs ur en IT-administratörs perspektiv, att identifiera 

i första hand tekniska aspekter som kan försvåra efterlevnaden av lagen i en 

verksamhet och om möjligt att föreslå åtgärder för att motverka dessa. Anpassad till 

klassificeringen presenterad av Robson (2002) bedöms kunskapsbildningsmålet för 

denna studie därför vara av utforskande (explorativ), förklarande (deskriptiv) och till 

viss del problemlösande art.  

3.2 Metodikval 

Mot bakgrund av studiens målsättning, kunskapsbildningsmål och med beaktande av 

de faktorer som tagits upp under avsnittet avgränsningar har fallstudien bedömts som 

ett lämpligt arbetssätt. Enligt Yin (2003) har fallstudien som syfte att på djupet 

beskriva ett fenomen eller objekt och lämpar sig särskilt väl för att besvara förklarande 

frågor som ”hur” och ”varför”. Fallstudien som forskningsmetod kräver inte någon 

kontroll eller manipulation av händelser (Yin, 2003), varför metoden bör lämpa sig väl 

i denna studie då delar av arbetet kommer att utföras i en produktionsmiljö där liten 

eller ingen påverkan av variabler kommer att vara möjlig. Höst, Regnell och Runesson 

(2006) exemplifierar och beskriver fallstudien som lämplig för att förstå hur man 

arbetar i en organisation. 

Primärempirin i fallstudien kommer att inhämtas i första hand genom personliga 

intervjuer med nyckelpersoner på det aktuella företaget, men också genom observation 

av fallstudieobjektets olika IT-relaterade system. Sekundärempiri i form av exempelvis 
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policyer och avtal kommer att tillhandahållas av företaget och användas i arbetet i den 

mån materialet bedöms vara relevant.  

Att utnyttja triangulering, det vill säga att kombinera flera metoder för datainsamling 

och analys kan enligt Robson (1993) ge en mer heltäckande bild av det studerade 

området. 

Eftersom antalet intervjuobjekt i fallstudien är starkt begränsat kommer resultaten 

svårligen att kunna användas i statistisk analys. Av rent praktiska skäl kommer 

fallstudien därför att ha en kvalitativ snarare än kvantitativ inriktning. Enligt Holme 

och Krohn Solvang (1991) präglas de kvalitativa metoderna av ett intresse för 

sammanhang och strukturer där riklig information hämtas från få 

undersökningsobjekt. Dessa utmärkande drag stämmer väl överens med fallstudiens 

övergripande syfte och de praktiska förutsättningar som tidigare redovisats. 

För att sätta fallstudien i ett sammanhang och för att kunna bedöma 

forskningsobjektets representativitet avseende det som ska undersökas är fallstudien 

tänkt att följas upp av en mindre kartläggning av studieområdet. Enligt Rosengren och 

Arvidsson (2002) är en kartläggning en stickprovsmässig frågeundersökning med ett 

förklarande eller beskrivande syfte. Frågorna i denna undersökning kommer att vara 

baserade på resultatet från den kvalitativa fallstudien, där fallstudien således kan ses 

som en slags förstudie till den därpå följande kartläggningen. Genom att följa upp 

fallstudien med en kartläggning är förhoppningen att det ska gå att göra en rimlig 

bedömning av arbetets grad av generaliserbarhet eller yttre validitet. 

3.3 Intervju 

En intervju beskrivs ofta som en kommunikation mellan tre personer. Dessa tre är 

intervjuaren, respondenten och i vissa fall en åskådare. Intervjuarens roll är att 

kontakta respondenten och förbereda intervjun, samt styra intervjun med 

intervjufrågor. Respondentens roll är att utifrån sitt eget perspektiv svara på frågorna 

under intervjun. Viktigt att notera här är att respondenten kan bli mycket påverkad av 

intervjuaren. Till sist kan det ibland också finnas åskådare närvarande, som inte har 

någon inverkan på intervjun. Detta är dock mer vanligt i TV eller radioprogram där 

det ofta finns åskådare på plats under intervjun (Krag Jacobsen, 1993).  

För den oinvigde kan en intervju verka relativt enkel och okomplicerad att utföra, men 

är i själva verket svår att utföra på ett bra sätt (Kvale, 2009). I detta kapitel förklaras 
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intervjumetoden och hur ett intervjuförlopp kan delas upp i olika stadier. 

Sammanfattningsvis finns en diskussion där för- och nackdelar presenteras med den 

valda metodiken. 

3.3.1 Intervjumetod 

En intervjutyp definieras ofta genom att bestämma hur pass strukturerad intervjun är. 

En intervju med frågor likt ett frågeformulär eller enkät hamnar under typen 

strukturerad intervju, medan öppna intervjuer med färre eller inga nedskrivna frågor 

hamnar under typen ostrukturerad intervju. En ostrukturerad intervju används då 

intervjuaren inte vet tillräckligt mycket om ämnet för att kunna konstruera 

intervjufrågor. I detta fall blir intervjun mer eller mindre öppen utan riktlinjer i form 

av konstruerade intervjufrågor (Merriam, 1994). 

3.3.2 Intervjuundersökningens sju stadier 

Kvales (2009) beskrivning av en intervjuundersöknings genomförande är uppdelad i 

sju olika stadier för att lättare ge en överblick över de olika delar som undersökningen 

innehåller. En intervjuundersökning skapar ofta vedermödor i undersökningens 

slutfas. Detta på grund av att undersökningens första två faser, tematisering och 

planering, ofta passeras mycket snabbt. Intervjuundersökningens sju stadier är 

följande: 

 Tematisering 

 Planering 

 Intervju 

 Utskrift 

 Analys 

 Verifiering 

 Rapportering 

3.3.2.1 Stadium 1 - Tematisering 

I detta stadium skapas ett syfte och en beskrivning av ämnet i intervjun. Här besvaras 

frågorna varför och vad. I detta stadium bestäms även vilken typ av frågor som kommer 

att stå till grund för intervjun. 
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3.3.2.2 Stadium 2 - Planering 

Här planeras dels den kommande intervjun med intervjufrågor, men också resterande 

delar av intervjumetoden såsom utskrift, analys, verifiering och rapportering. 

Överenskommelser med respondenter såsom val av tid och plats görs också här. 

Ytterligare frågor som tas upp är vilken typ av inspelningsutrustning som ska 

användas, hur många personer som ska intervjuas, tidsplanering, tillvägagångssätt och 

om redundanta inspelningsapparater ska användas för att minimera risken för att 

information går förlorad. 

Viktigt är att mycket tid och arbete läggs på planering då detta stadium är avgörande 

för det resterande arbetet.  

3.3.2.3 Stadium 3 - Intervju 

I stadium tre utförs intervjuer genom en framtagen mall med intervjufrågor. Här är det 

viktigt att frågorna är korta och enkla men samtidigt genererar långa svar. Svaren från 

respondenten ger sedan möjlighet till ytterligare följdfrågor. Mallen används därmed 

endast som hjälpmedel och kommer således inte följas till punkt och pricka. 

3.3.2.4 Stadium 4 - Utskrift 

Innan en analys av information kan påbörjas måste en datainsamling genomföras. Vid 

intervjuer görs detta lämpligtvis genom att spela in intervjun på band eller genom att 

anteckna för hand. Det sistnämnda kan dock bli ett problem. Att både ställa frågor 

och lyssna, samtidigt som anteckningar ska skrivas är något som är mycket svårt. Det 

är i princip omöjligt att hinna skriva ner allt, vilket betyder att stora delar av intervjun 

kommer att gå förlorad. Enligt Lantz (2007) är det vanligt att intervjupersoner vid 

antecknande av intervjuer ofta filtrerar vad som sägs utifrån deras egen förförståelse 

och att det då är lätt att hamna i fällan att man enbart hör det man själv vill höra. Detta 

blir svårare ju öppnare intervjun är. Därför bör intervjun med fördel spelas in för att 

undvika bortfall av väsentlig information. 

I de fall som intervjun endast finns inspelad på band, kommer informationen i detta 

stadium att förberedas och överföras från talspråk till skriftspråk. Eftersom utskriften 

från talspråk till skriftspråk ofta kan bli misstolkande på grund av att kroppsspråk, 

tonläge och ansiktsuttryck går förlorad vid transkriberingen, är det mycket viktigt att 

detta stadium utförs noggrant. 
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3.3.2.5 Stadium 5 – Analys 

När transkriberingen är genomförd bör informationen granskas innehållsmässigt och 

intervjuaren bör fråga sig om något saknas eller vilka slutsatser som kan dras.  

I stadium fem analyseras informationen. I många fall betyder det enligt Kvale (2009), 

att intervjuer kategoriseras om flertalet intervjuer är gjorda. I det aktuella fallet 

kommer detta stadium enbart innebära analys av den inhämtade empirin då någon 

större mängd intervjuer inte kommer att utföras. 

3.3.2.6 Stadium 6 – Verifiering 

I stadium sex verifieras informationen genom att kontrollera reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet. Reliabiliteten undersöks genom att diskutera om respondenten givit 

olika svar under intervjun, och om denne kan komma att ge olika svar vid olika 

intervjuer. Genom att kontrollera om respondentens svar är sanningsenligt, hållbart 

och övertygande, är det möjligt att avgöra validiteten. Om resultatet anses ha hög 

reliabilitet och validitet är det möjligt att diskutera i vilken grad materialet är 

generaliserbart, det vill säga hur stor sannolikheten är att få samma resultat i liknande 

undersökningar (Kvale, 2009). 

3.3.2.7 Stadium 7 – Rapportering 

I det sjunde och sista stadiet överförs det sammanställda resultatet till en läsbar 

produkt, i detta fall den slutliga rapporten. Skrivandet bör finnas i åtanke under hela 

intervjuundersökningens gång för att underlätta läsningen i slutändan. 

Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2008), finns tre väsentliga regler att tänka på vid 

rapportskrivning: 

 Vad man vill säga 

 Mottagarens situation 

 Vad rapportsättet ger för utrymme eller ställer för krav 

För att en läsare ska kunna ta del av och sätta sig in i innehållet i rapporten måste 

rapportskrivaren inte bara förmedla resultatet, utan även detaljerat beskriva hur 

resultatet har dragits (Höst, Regnell & Runesson, 2006). 
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3.4 Genomförande 

Arbetet har genomgått tre större faser. I den första fasen nyttjades tiden till att lära in 

och förstå personuppgiftslagen, sätta sig in i intervjumetodik samt studera 

forskningsmetodik och rapportskrivning.  

Den andra fasen innehöll personliga möten, intervjuer och undersökning av företaget i 

fallstudien. Här analyserades också den insamlade informationen från intervjuer, 

undersökningar och egna observationer på företaget. Här gjordes även återkopplingar 

till företaget för att få svar på eventuella uppföljningsfrågor. 

I den tredje fasen genomfördes kartläggningen baserat på resultatet från fallstudien.  

Figur 3:1 nedan visar undersökningens förlopp från förberedelser inför intervju till 

slutsats. 

 

Litteraturstudier  Fallstudie   
     

Förberedelser 
 Inhämtande av 

empiri 

  

     

  Analys av 
information 

  

     

  
Återkoppling 

 
 

    Kartläggning 

  
Slutsatser 

 Inhämtande av 
empiri 

     

    Analys av 
information 

     

    
Slutsatser 

 

Figur 3:1  Beskrivning av arbetets förlopp. 
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3.4.1 Fas 1 – Litteraturstudie 

För att kunna utföra så korrekta intervjuer som möjligt, har omfattande förberedande 

studier krävts av både intervjumetodik och personuppgiftslagen. Studierna har givit en 

ökad förståelse för den kvalitativa forskningsintervju som senare utfördes i fallstudien.  

De frågor som har diskuterats är:  

 Hur påbörjar vi ett intervjuprojekt?  

 Hur många intervjupersoner behöver vi?  

 Hur kan vi undvika att påverka dem med ledande frågor?  

 Kan jag vara säker på att jag verkligen får veta vad de intervjuade menar?  

 Är det nödvändigt att skriva ut intervjuerna?  

 Hur analyserar vi intervjuer?  

 Kommer tolkningarna att bli subjektiva?  

 Hur rapporterar jag mina intervjuer? 

Frågorna har alla utgjort betydande faktorer för arbetets genomförande och är direkt 

tagna ur Steinar Kvales bok Den kvalitativa forskningsintervjun.  

3.4.2 Fas 2 – Fallstudie 

I den andra fasen har den nödvändiga empiri inhämtats, som senare har stått till grund 

för resultatet och kartläggningen i arbetet. Här har personliga möten och intervjuer 

med personer på företaget utförts, samt undersökning av företagets system, policyer 

och rutiner. Frågor som har använts som ramverk vid intervjuerna återfinns i bilaga 1.  

I fallstudien har en semistrukturerad intervjutyp använts, vilket betyder att intervjun 

har utgått från ett antal fördefinierade frågor som har skapats och använts som 

underlag. Beroende på hur intervjun fortlöpte har det sedan varit möjligt att ställa 

uppföljningsfrågor för att få vidareutvecklade svar eller djupare förståelse. 

Denna metod har bedömts lämplig baserat på att det dels finns större möjligheter för 

att ny information kommer fram än om en helt strukturerad intervjutyp skulle 

användas, och dels för att informationen i många fall är lättare att tolka och att en 

strukturerad intervjutyp är mindre tidskrävande än en helt ostrukturerad intervjutyp 

(Merriam, 1994).  

Alla intervjuer har spelats in digitalt för att säkerställa att ingen information skulle gå 

förlorad under intervjun. I samma fas har också den inhämtade informationen skrivits 

ut, analyserats och sammanställts. Även egna observationer har nästlats in i 
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sammanställningen. I denna fas har även beslut om återkoppling till företaget tagits, 

för att fastställa om inhämtande av ytterligare information är nödvändig. 

3.4.3 Fas 3 – Kartläggning 

I den tredje och sista stora fasen av arbetet har kartläggningen utförts. Detta innebär 

att ett antal enkätfrågor har skapats utifrån de identifierade brister som utgör resultatet 

av fallstudien. Frågorna har sedan skickats ut till liknande företag inom samma bransch 

som det i fallstudien undersökta. Kontakt med respondenterna i enkätundersökningen 

har av tidsmässiga skäl skett via e-post, och i syfte att öka svarsfrekvensen har 

anonymitet erbjudits.  

Förhoppningen har varit att kartläggningen ska kunna ge antydningar om huruvida de 

brister som har identifierats i fallstudien kan tänkas förekomma även i andra 

verksamheter än den undersökta, och därmed kan sägas bära ett visst mått av 

generaliserbarhet. 

I urvalet av undersökningsobjekt till kartläggningen har följande kriterier ställts upp: 

 Objekten i kartläggningen ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet inom 

samma bransch som företaget i fallstudien.  

 Objekten ska vara av likartad storlek som företaget i fallstudien. Med storlek 

avses antalet anställda.  

 Objekten bör vara geografiskt utspridda i den mån det är möjligt. 

Anledningen till att begränsa undersökningsobjekten i kartläggningen till samma 

bransch och storlek som fallstudieobjektet har varit att dessa i så hög grad som möjligt 

ska dela förutsättningar med företaget i fallstudien.  

Om företag i helt andra branscher inkluderas är det möjligt att dessa saknar vissa typer 

av system som undersöks hos företaget i fallstudien. Därmed saknar de också ens en 

teoretisk möjlighet att lida av vissa brister som kan tänkas bli aktuella. Detta skulle 

troligen leda till systematiska fel i kartläggningen.  

Dels av samma anledning som ovan, men också för att ge liknande förutsättningar vad 

gäller ekonomiska resurser, har undersökningen begränsats till företag av ungefär 

samma storlek som fallstudieobjektet. Det har varit rimligt att utgå ifrån att ett företag 

med många anställda har större ekonomiska resurser än ett litet företag. Dessa resurser 

kan speglas i exempelvis utbildning av anställda eller storleken på företagets IT-

avdelning, vilket i sin tur kan tänkas påverka efterlevnaden av personuppgiftslagen. 
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Genom att i förväg bestämma storleken på de undersökta företagen har 

förhoppningen varit att minska denna eventuella variabels inverkan. 

Geografisk spridning på undersökningsobjekten har bedömts önskvärd för att undvika 

en snedvridning på grund av lokala attityder, företagskulturer et cetera i den mån den 

typen av geografiskt knutna faktorer kan tänkas inverka. 

3.5 Metoddiskussion 

Där en fallstudies styrka ligger i att på djupet kunna undersöka fenomen och 

företeelser, är den punkt som är mest känslig för kritik trovärdigheten i eventuella 

generaliseringar som görs utifrån dess resultat. Av denna anledning kommer inga 

försök till generaliseringar att göras baserade på resultatet av fallstudien. Fallstudien 

kommer endast att användas för att identifiera brister, vars mått av generaliserbarhet 

sedan kommer att försöka undersökas genom den kartläggande delen av arbetet. 

Stor vikt läggs vid förarbete och litteraturstudier för att därigenom skapa en skarp 

avgränsning för att klart och tydligt visa vart fokus ska läggas. Bristande fokus kan 

annars ses som en risk och skapa problem vid genomförandet av en fallstudie. 

Tyngdpunkten i fallstudien ligger på kvalitativa intervjuer. En kritik av dessa är att den 

information som utvinns kan vara färgad av respondenten. I värsta fall kan det röra sig 

om rena fakta som respondenten har missuppfattat. Andra risker med intervjuer är 

den ojämna maktbalansen mellan intervjuaren och respondenten och att respondenten 

svarar det den tror att intervjuaren vill höra. En svårighet med röstinspelade intervjuer 

är att det inte är möjligt att fånga ansiktsuttryck eller kroppsspråk, men förhoppningen 

är att utifrån visuella observationer trots detta kunna beskriva dessa uttryck på ett så 

korrekt sätt som möjligt. Något som slutligen bör beaktas är också det faktum att det 

slutliga tolkningsföreträdet ges intervjuaren som medvetet eller omedvetet kan välja att 

tolka informationen som den själv vill. 

Ambitionen är att intervjumomenten ska ha samma förutsättningar.  Intervjuerna 

skiljer sig därför inte nämnvärt från varandra. Inspelade intervjuer utförs ostört utan 

tidspress eller andra störningskällor vilket resulterar i kompletta likvärdiga intervjuer. I 

största möjliga mån behålls intervjufrågorna och dess semistrukturerade innehåll i sitt 

ursprungliga skick. Hänsyn tas dock till respondentens titel och arbetsuppgifter, vilket 

gör att innehållet förändras något för att lämpa sig till den aktuella respondenten och 

dennes vetande och kännedom. 
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Endast ett begränsat antal personer kommer dock att intervjuas, vilket kommer att 

påverka reliabiliteten i empirin. För att försöka kompensera detta kommer flera 

datakällor att användas, däribland studier av sekundärempiri såsom dokument och 

policyer samt egna observationer av forskningsobjektets olika system. 

Vad gäller kartläggningen är en tänkbar risk med enkätundersökningar att 

respondenternas svar är ofullständiga eller i viss mån oäkta. Genom att erbjuda 

anonymitet är förhoppningen att svaren ska bli mer sanningsenliga samtidigt som 

svarsfrekvensen kan tänkas öka. En annan åtgärd som har vidtagits i hopp om att få en 

hög svarsfrekvens är att rikta enkätundersökningen mot en mindre grupp, där 

respondenterna förväntas se sig som representanter snarare än som slumpmässigt 

utvalda personer. Att vidta åtgärder för att minska bortfallet är betydelsefullt eftersom 

en stor svårighet med enkäten som undersökningsform är att det är svårt att presentera 

ett generaliserbart resultat med hög validitet om få svar erhålls. 
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4. Fallstudie 

I detta kapitel presenteras och analyseras den empiri som har inhämtats under 

fallstudiens genomförande. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de brister 

som har identifierats i samband med analys av materialet. 

4.1 Beskrivning av organisationen i fallstudien 

Organisationen i fallstudien är ett företag som erbjuder tjänster som telemarketing, 

callcenter och teknisk support. Med miljoner kundkontakter per år och många 

miljoner euro i omsättning ser sig företaget som ett av de stora företagen i sin bransch. 

Kontoret som fallstudien ska utföras mot är beläget i södra Sverige. Företaget har ett 

par hundra personer anställda som främst arbetar med support och telemarketing. 

Beroende på vilka typer av uppdrag företaget har för tillfället kan det vara stor 

variation i bemanningstiderna. Vid tidpunkten då intervjuerna utfördes låg 

bemanningen mestadels på kvällarna, vilket gjorde att det var relativt lugnt i lokalerna 

på dagtid. 

Varje anställd har en egen arbetsstation där de har tillgång till nödvändiga system samt 

internet. Alla anställda har möjlighet att använda företagets telefonisystem för extern 

kommunikation. I telefonisystemet är det möjligt för den administrativa personalen att 

analysera hur en enskild anställd arbetar, genom att exempelvis undersöka total tid i 

samtal, total tid utanför samtal samt totalt antal raster.   

4.2 Intervju med respondent ett 

Den första respondenten på företaget arbetar som IT-supporttekniker och är placerad 

på det lokala kontoret, men får ibland uppgifter som kräver arbete i andra delar av 

Sverige. Personen arbetar för närvarande självständigt och har arbetat på företaget i 

cirka tio år varav fyra av dessa som IT-supporttekniker. 

Arbetsuppgifterna är först och främst att få den tekniska biten att fungera för 

slutanvändarna på företaget, vilket betyder att djupare konfiguration av 

nätverksenheter såsom switchar och routrar inte ligger inom personens arbetsområde. 

Arbetet innebär främst administration av användare i företagets system, underhåll av 

det lokala IT-systemet samt felsökning. För konfiguration av nätverksutrustning och 



 19 

djupare felsökning finns centrala administratörer som är specialister inom sina 

respektive områden. Detta för att skapa bättre kontroll över vem som arbetar med vad 

i organisationen (Respondent ett, 2010).  

4.2.1 Kunskap om Personuppgiftslagen 

Respondenten medger att denne inte är särskilt insatt i detaljerna kring 

personuppgiftslagen, men att den har som regel att inga uppgifter får läcka ut eller 

sparas längre än nödvändigt. Främst använder sig respondenten enligt egen utsago av 

sunt förnuft i hanteringen av personuppgifter. Respondenten har inte erhållit någon 

utbildning eller information om personuppgiftslagen från sin arbetsgivare utan menar 

att detta är upp till respondenten själv att sätta sig in i. 

4.2.2 E-postanvändning 

Enligt respondenten är det inte tillåtet för de anställda att använda sig av e-post för 

privat bruk. Detta är dock inget som kontrolleras. Innehållet i utgående e-post varken 

scannas eller loggas. Däremot loggas alla transaktioner på e-postservern vilket gör det 

möjligt att på förekommen anledning undersöka missbruk och utröna exempelvis om 

en anställd har skickat onaturligt mycket e-post.  

Respondenten kan dock inte svara på hur länge e-postserverns loggfiler sparas eller om 

det finns rutiner för att gallra i dessa loggar. 

4.2.3 Internetanvändning 

De anställda har enligt respondenten endast tillåtelse att använda sig av internet i 

jobbrelaterade syften, åtminstone på papperet. Ingen kontroll av detta sker emellertid, 

vilket respondenten upplever som ett problem: 

”I dagsläget ser vi ingenting, och användarna kan göra i stort sett vad de vill. Det 

försvårar arbetet. För en tid sedan hade vi ett fall där vi blev anmälda på en site och 

hade ingen aning om vad vi skulle göra.” (Intervju med respondent ett, IT-

supporttekniker, 2010)  

Respondenten berättar att vissa webbsidor tidigare blockerades genom URL-filtrering, 

men i samband med att miljön byttes ut och till viss del flyttades ut i ett datacenter så 

försvann denna möjlighet. 
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Inom kort kommer dock en filtrerande proxyserver att sättas i drift och i samband 

med detta kommer respondentens möjligheter att övervaka och kontrollera 

personalens internetanvändning att öka markant. Alla webbförfrågningar som 

personalen gör kommer att loggas och kunna knytas till en användare, och det 

kommer återigen att bli möjligt att blockera oönskade webbsidor. 

Respondenten understryker dock att det endast kommer att vara möjligt att hämta ut 

information om en enskild persons surfvanor efter beslut från ledningen. De anställda 

kommer att bli tydligt informerade när denna nya form av övervakning går i drift. 

4.2.4 Telefoni 

Telefonisystemet på företaget är hierarkiskt uppbyggt med grupper och användare och 

i detta loggas ”allt”; samtal, väntetider etc. Från speciella arbetsstationer kan utvalda 

personer i realtid se exakt vem som gör vad i telefonisystemet vid varje givet tillfälle. 

Syftet med detta är att få en större överblick över produktionen i realtid, samtidigt som 

en lättare övervakning av handläggarna och kösystem blir tillgänglig vilket gör att 

handläggare exempelvis kan få hjälp vid långa samtal eller att ett 

informationsmeddelande i talsvaret kan bli aktuellt vid exempelvis en driftstörning. 

Loggarna från telefonisystemet utgör grunden till statistik som skickas ut i form av 

individuella rapporter till personalen, och som till viss del kan ligga till grund för 

bonus. Enligt respondenten är det möjligt att också vissa kunder har tillgång till denna 

statistik. Respondenten är osäker på hur länge uppgifterna sparas och det verkar 

saknas rutiner för att gallra ut föråldrad data. 

4.2.5 Allmänt om säkerhet 

Enligt respondenten är de personuppgifter som lagras på de olika servrarna inte 

krypterad på något sätt, men sedvanlig åtkomstkontroll är implementerad och endast 

personal med behov av informationen har tillgång till den.  

Mer och mer data flyttas emellertid från det lokala kontoret till ett centralt datacenter 

och anslutningen däremellan är inte krypterad. 
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4.3 Intervju med respondent två 

Den andra respondenten i fallstudien arbetar som personalansvarig på det lokala 

kontoret. Personen arbetar självständigt och har arbetat på företaget i cirka sex år. 

Respondentens arbetsuppgifter innefattar rekrytering, introduktion, tillhandahållande 

av anställningshandlingar, lönesättande, rehabilitering och är även MBL-ansvarig på 

kontoret. Personen är till viss del också en resurs för övriga kontor, vilket betyder att 

det finns ett tätt samarbete mellan kontoren där de ansvariga utbyter relevant 

information med varandra. Huvudfokus för respondenten ligger dock på det lokala 

kontoret. 

Respondenten har olika arbetsuppgifter beroende på vilken period och vilken årstid 

det är. Vissa perioder kan fokus helt ligga på rekrytering och uppdatering av system, 

medan det i andra perioder kan ligga på lönerevision eller medarbetarsamtal 

(Respondent två, 2010). 

4.3.1 Kunskap om Personuppgiftslagen 

Respondenten berättar till en början att denne vet vad personuppgiftslagen handlar om 

och förklarar i stora drag att företaget hanterar personuppgifter på ett korrekt sätt. 

Detta genom att det inte finns personuppgifter tillgängliga för obehöriga och att de 

inte lämnar ut personuppgifter till obehöriga, varken internt eller externt. 

Med personuppgifter avser respondenten emellertid dokument innehållande 

personnummer, anställningsnummer och liknande, och är därmed inte medveten om 

att exempelvis loggfiler och e-postmeddelanden också är att betrakta som 

personuppgifter. Respondenten berättar att IT-administratören egentligen inte 

hanterar personuppgifter i någon större skala, eftersom ”det enda [IT-administratören] 

får tillgång till är ett personnummer och ett namn” (Intervju med respondent två, HR-

ansvarig, 2010). 

Personen berättar också att den information som tilldelats angående 

personuppgiftslagen, har tillhandahållits antingen genom arbetsrättsliga kurser, från 

företaget via PuL-avtal och dokument eller genom egna studier via internet eller 

lagböcker.  
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4.3.2 Personuppgiftslagen på företaget 

På företaget finns ett avtal om personuppgiftslagen som alla anställda måste ta del av 

och skriva under. Enligt respondenten finns också dokumenterade rutiner i en policy 

för hur länge personuppgifter av olika slag ska sparas. När det gäller system- och e-

postloggar och liknande så ser chefer och IT-avdelningen till att dessa inte sparas mer 

än accepterat.  

Respondenten menar att företaget har en god datasäkerhet avseende hanteringen av 

personuppgifter och beskriver en viss nivå av fysisk säkerhet. Alla känsliga uppgifter 

på företaget är inlåsta, vilket betyder att dokument arkiveras i låsta arkiv. Endast ett 

fåtal chefer på företaget har behörighet till dessa. Även kontor är låsta när ingen är 

närvarande.  

Respondenten förklarar vidare att denne inte är märkbart involverad i IT-

administratörens arbete, utan utbyter endast information när en person anställs eller 

sägs upp. Vid anställning skickar den HR-ansvarige allt underlag om den nyanställda 

personen som IT-administratören sedan registrerar i systemen. Vid uppsägning av 

anställda finns en rutin för hur hanteringen av känsliga uppgifter ska gå till. Denna 

rutin går kortfattat ut på att HR ska kontakta IT-avdelningen, som i sin tur raderar de 

uppgifter som ska raderas, och som sedan återkopplar till HR med en bekräftelse om 

att uppgiften är utförd. 

Även systemen anser respondenten är väl uppsäkrade genom att endast utvalda 

personer har behörighet till systemen och dess innehåll. Tidsrapporter innehållande 

namn och anställningsnummer skickas dock rutinmässigt okrypterat via e-post till det 

centralt belägna lönekontoret. I vissa fall kan känsliga uppgifter behöva skickas per 

post. Rutinen är då att försändelsen hämtas av en speditionsfirma, som efter 

underskrift kör direkt till destinationen och lämnar av innehållet mot en ny påskrift. 

Historik om anställda behålls i tio år eller mer. Företaget har inte funnits så pass länge 

att det har blivit aktuellt att gallra i den lagrade historiken, menar respondenten. 

Personen förklarar vidare att dessa uppgifter också sparas för att kunna ge tidigare 

anställda tillgång till arbetsgivarintyg och liknande. 

Vid kontakt med myndigheter såsom kronofogden och liknande, måste 

kontaktpersonerna på företaget vara extra vaksamma och uppmärksamma på att 

personen verkligen representerar den myndighet som den utger sig för att vara ifrån. 

När kontakten sker via telefon utförs en kontroll vanligtvis genom motringning. 
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4.3.3 E-postanvändning 

Privat e-postanvändning är enligt respondenten inte tillåtet. I nödfall kan det dock vara 

tillåtet om man lägger till en klausul i e-postmeddelandet som friskriver företaget från 

e-postens innehåll. 

4.3.4 Telefoni 

Företaget använder sig av ett telefonisystem där de anställda har möjlighet att både 

ringa ut och ta emot samtal. Det händer att chefer och uppdragsgivare i utbildande 

och/eller kvalitetssäkrande syfte medlyssnar på samtal, både lokalt och på distans. Ett 

motiv till medlyssning på distans kan vara att en uppdragsgivare befinner sig 

geografiskt avlägset men ändå vill ha möjlighet att bedöma kvaliteten på tjänsten. 

Enligt respondenten måste facket vara involverat för att denna typ av medlyssning ska 

tillåtas. Medlyssning på distans är fortfarande ett koncept under utveckling och 

avsikten är att det i framtiden på ett tydligt sätt ska framgå för den anställda att denne 

blir medlyssnad på, troligtvis genom ett meddelande på datorskärmen. För tillfället är 

medlyssning på distans endast möjlig vid speciellt utmärkta stationer så att 

medarbetarna är väl medvetna om detta. 

Värt att notera är att även den andra parten av telefonsamtalet måste bli informerad 

om att samtalet spelas in. 

Avseende inspelning av samtal från distans så är detta enligt företagets policy 

förbjudet. Däremot är det önskvärt att medarbetaren själv spelar in sina samtal, dels 

för företagets skull, men också för den anställdes egen säkerhet. Med detta menar 

respondenten att den anställde då kan känna sig säker och trygg om det skulle hända 

att en tidigare kontaktad person kontaktade företaget och påpekade något som inte 

stämde enligt det tidigare samtalet. Företaget kan då ta fram inspelningen som bevis 

för vad som egentligen sades i samtalet. Hur länge inspelningar av olika slag sparas 

varierar med olika uppdrag och regleras i avtal med kund.  

4.4 Sekundärempiri 

I följande stycken presenteras i sammanfattad form den sekundärempiri som har 

inhämtats från forskningsobjektet under fallstudiens genomförande. 
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4.4.1 Avtal för godkännande av personuppgiftshantering 

Detta avtal är ett tillägg till anställningsavtalet och syftar till att informera och inhämta 

den anställdes samtycke till att dennes personuppgifter behandlas. Inledningsvis 

beskrivs den mer allmänna hantering av personuppgifter som kan komma att ske i 

samband med exempelvis sjukfrånvaro, utbildningar och lönehantering. Detta följs av 

följande tre punkter som medarbetaren särskilt upplyses om och därför bedöms som 

särskilt intressanta: 

 Hantering av personuppgifter avseende den anställdes arbetade timmar och 

utlåtanden om dennes prestationer. Syftet med detta är att kunna beräkna 

lönsamheten på projekt samt att ha ett bakgrundsmaterial att utgå ifrån vid 

löneförhandlingar. 

 Den hantering av personuppgifter som uppstår i samband med att den 

anställde ges tillgång till företagets IT-system för att denne ska kunna fullgöra 

sina arbetsuppgifter. De kategorier av personuppgifter som nämns här är 

namn, personuppgifter, arbetsscheman och loggfiler. 

 Hantering av personuppgifter för att kontrollera att ”[…] Bolagets från tid till 

annan gällande IT-policy följs och beaktas av Medarbetaren […]”. Här nämns följande 

kategorier: loggfiler, data lagrad på hårddisk och server, innehåll i sända och 

mottagna e-postmeddelanden samt uppgifter om besökta hemsidor på 

internet. 

4.4.2 IT-policy 

Företaget presenterar i sin IT-policy inledningsvis syftet med en IT-policy samt en 

bakgrund rörande företagets utrustning. Även generella krav såsom ansvarstagande, 

etiskt användande av utrustning samt spridande av företagshemlig eller olagligt och 

olämpligt material presenteras här. 

E-post får inte användas för att skicka eller ta emot reklam, kedjebrev, musik, spel, 

video, olagligt eller pornografiskt material och när det gäller privata e-

postmeddelanden så upplyser policyn att detta kan jämföras med att skicka privata 

brev med företagets brevpapper. Det är trots detta tillåtet, under vissa förutsättningar, 

att skicka privata e-postmeddelanden. Dessa förutsättningar är som följer: 

 Att mejlet (inklusive eventuella bifogade filer) inte överstiger 20 mb. 
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 Att det tydligt framgår av mejlet att det är privat, vilket lämpligast görs genom att lägga till 

följande text ’Detta är ett privat mail som är skickat via [företagets] mailserver. Innehållet 

i mailet är jag personligen helt ansvarig för.’ 

Även riktlinjer för lagring och hantering av e-postmappar finns att ta del av i IT-

policyn. 

Avseende internetanvändningen så är det inte tillåtet att på företagets datorer läsa eller 

skapa olagligt eller stötande material på webbsidor, och företaget förbehåller sig också 

rätten till att spärra ej arbetsrelaterade webbsidor. Här finns även en punktlista med 

riktlinjer för internetanvändningen. 

Krav för hantering av personliga uppgifter såsom inloggningsuppgifter och lösenord 

finns också definierat i IT-policyn. Personuppgifterna får inte skrivas ner i läsbart skick 

på exempelvis papper eller på datorn. 

Företaget förbehåller sig även rätten till att kontrollera användandet av IT-

utrustningen ”[…]i den omfattning som följer av gällande rätt (dvs. lagstiftning, praxis och 

förarbeten)”. Incidenter ska rapporteras till den lokalt IT-ansvarige. 

Slutligen finns riktlinjer för användandet av bärbara datorer för de som är berörda av 

detta. Här tas bland annat säkerheten upp om hur användaren ansvarar för både 

datorn och innehållet. Även den fysiska säkerheten tas upp i denna del av IT-policyn. 

4.5 Analys av empirin 

I följande stycken ges sammanfattningar av fallstudiens primär- och sekundärempiri ur 

ett antal olika aspekter. Varje sammanfattning följs av kommentarer där eventuella 

brister i förhållande till personuppgiftslagen eller Datainspektionens riktlinjer 

identifieras. 

4.5.1 Sammanfattning av företagets e-postövervakning 

Övervakningen av personalens e-postanvändning på företaget begränsas till att in- och 

utgående trafik på e-postservern loggas. Denna loggning medför inte att innehållet i 

enskilda e-postmeddelanden sparas.  
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Syftet med loggningen är enligt IT-administratören att kunna undersöka exempelvis 

om en anställd skickar onormalt mycket e-post. Detta uttalade syfte finns inte 

dokumenterat i något av det material som utgör sekundärempiri. 

Hur länge e-postloggarna sparas har inte kunnat utredas. Respondent två hävdar att 

företaget har rutiner för att gallra ut föråldrade loggar, medan respondent ett, IT-

administratören, inte säger sig känna till detta. 

Den information som personalen har fått om e-postövervakningen begränsas till tredje 

punkten i personuppgiftsavtalet, där det uppges att loggfiler, innehåll i e-post med 

mera kan komma att kontrolleras för att säkerställa att personalen följer bolagets 

rådande IT-policy. 

Företagets IT-policy medger användning av e-post för privat bruk under vissa 

förutsättningar, medan båda respondenterna vittnar om en rådande konsensus på 

företaget att detta är förbjudet. 

4.5.2 Kommentarer kring företagets e-postövervakning 

Datainspektion föreskriver att i de fall arbetsgivaren övervakar de anställdas e-post så 

bör detta klart framgå av regler och information. Det bör även framgå hur kontrollen 

går till. I Datainspektionens rapport 2005:3 ger myndigheten ett exempel på hur sådan 

information bör vara utformad: 

”All användning av Internet registreras i en logg. Loggningen omfattar uppgifter om användarnamn 

och namnet på den webbplats som besökts. 

Det förs även en logg över all e-post som innefattar uppgifter om avsändare, mottagare, ärendemening, 

tidpunkt och storlek på meddelandet samt namnet på bifogade filer. 

Med hjälp av loggen tar IT-avdelningen en gång i månaden fram en lista som visar hur många 

timmar som personalen surfat på Internet totalt. Vid denna månatliga kontroll sker ingen kontroll 

av enskilda individers surfning. De åtkomna webbplatserna är indelade i kategorier såsom sport, 

nyheter, pornografi osv.” (Datainspektionen: 2005, s. 30) 

Det kan konstateras att företaget i fallstudien via personuppgiftsavtalet ger personalen 

information om att kontroller av loggfiler och e-postmeddelanden kan förekomma. 

Däremot framgår det inte av avtalet hur dessa kontroller går till, vilket får betraktas 

som en brist. 
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Vad gäller loggarnas bevarande föreskriver lagen att personuppgifter inte får bevaras 

under längre tid än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. I 

föreliggande fall förs e-postloggar enligt IT-administratören främst i syfte till att kunna 

spåra incidenter. Inga regelbundna kontroller av loggarna verkar ske i övrigt. En 

tolkning av riktlinjerna i Datainspektions rapport 2005:3 är att det i det här fallet skulle 

vara rimligt att gallra e-postloggarna efter en månad eftersom de endast förs i 

förebyggande syfte. 

Att regelbunden gallring i det här fallet sker överhuvudtaget bedöms som tveksamt 

med tanke på att IT-administratören, som i så fall skulle ha detta ansvar, inte säger sig 

känna till några sådana rutiner. Avsaknad av regelbunden gallring är att betrakta som 

en brist. 

Något som inte nödvändigtvis är en brist i förhållande till personuppgiftslagen, men 

som ändå är noterbart, är att företagets IT-policy tillåter privat användning av e-post 

under vissa förutsättningar, samtidigt som båda respondenterna menade att detta är 

förbjudet. Först vid en direkt hänvisning till IT-policyn medgav respondent två att 

privat e-postanvändning under vissa förutsättningar kan vara tillåten, men att det i 

praktiken betraktas som helt förbjudet. Rimligtvis bör en IT-policy inte vara 

vilseledande utan reflektera de aktuella förhållanden som råder. Om privat e-

postanvändning är att betraktas som helt förbjudet bör IT-policyn korrigeras för att 

reflektera detta. 

4.5.3 Sammanfattning av företagets internetövervakning 

I nuläget övervakas de anställdas internetanvändning inte alls. Inom kort kommer en 

proxyserver att driftsättas som kommer att möjliggöra övervakning av all webbtrafik 

på individnivå. 

Personalen kommer att bli tydligt informerad när denna övervakning tas i bruk och det 

kommer inte att vara tillåtet att undersöka enskilda personers surfvanor utan beslut 

från ledningen. 

4.5.4 Kommentarer kring företagets internetövervakning 

Den nuvarande obefintliga graden av övervakning är inte att betrakta som en brist i 

förhållande till personuppgiftslagen. Vad denna totala avsaknad av spårbarhet medför 

är dock att det vid en incident kan bli mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att 
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identifiera vem som har gjort vad och därigenom kunna fördela ansvaret. Företagets 

nuvarande situation avseende övervakningen av personalens internetanvändande 

bedöms därför som bristfällig främst ur IT-säkerhetssynpunkt. 

Den kommande övervakningslösningen kommer sannolikt att råda bot på denna brist. 

Ur ett personuppgiftsperspektiv behöver lösningen inte innebära några problem 

förutsatt att de åtgärder som IT-administratören beskrivit vidtas, samt att företaget 

säkerställer att uppgifterna i de loggar som genereras inte sparas längre än nödvändigt. 

4.5.5 Sammanfattning av företagets telefoniövervakning 

Företagets telefonisystem möjliggör medlyssning av samtal både lokalt och på distans. 

Medlyssning kan ske i kvalitetssäkrande eller utbildande syfte. För medlyssning på 

distans krävs ett godkännande från facket. Medlyssning på distans är fortfarande ett 

koncept under utveckling, och förhoppningen är att den anställde i framtiden ska 

informeras via sin datorskärm om att medlyssning på distans pågår. I dagsläget 

informeras personalen om medlyssning på distans genom att de arbetsstationer som är 

avsedda för detta är speciellt utmärkta 

De anställda uppmuntras av företaget att själva spela in sina telefonsamtal. Syftet med 

detta är att kunna kontrollera vad som har eller inte har sagts i ett tidigare samtal om 

exempelvis en kund skulle återkomma. 

I telefonisystemet loggas alla relevanta aktiviteter på individnivå; samtalstider, 

väntetider med mera. Loggarna används för att generera statistik som för individen 

kan vara bonusgrundande. Även vissa kunder kan ha tillgång till denna statistik. Hur 

länge loggarna sparas är oklart och det tycks saknas rutiner för att gallra ut gamla 

uppgifter. 

Utvalda personer har möjlighet att från speciella arbetsstationer i realtid övervaka allt 

som sker i telefonisystemet. Vid dessa stationer är det möjligt att se exakt vem som gör 

vad vid varje givet tillfälle. 

4.5.6 Kommentarer kring företagets telefoniövervakning 

Vad gäller medlyssning lokalt, det vill säga att en chef eller handledare sitter bredvid en 

anställd och lyssnar på och bedömer dennes samtal, finns det sannolikt inget i 

personuppgiftslagen som hindrar detta. Medlyssning på distans är sannolikt också 
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tillåten med beaktande av ändamålet och förutsatt att den medlyssnade är fullständigt 

upplyst om vad som pågår.  

Att spela in samtal i referenssyfte torde vara ett berättigat ändamål enligt 

personuppgiftslagen. Ur den aspekten finns det därför inget att invända emot att de 

anställda uppmuntras att spela in sina samtal. Det är dock oklart huruvida den andra 

parten i samtalet, vars uppgifter också kan komma att behandlas, blir tydligt 

informerad om att samtalet spelas in. Om så inte är fallet kan detta vara att betrakta 

som en brist. 

Vad gäller övervakning i realtid skriver Datainspektionen (2009) i ett tillsynsbeslut att 

detta är att betraktas som mer känsligt än övervakning som följs upp i efterhand. 

Datainspektionen anser därför att sådan typ av övervakning i möjligaste mån bör 

begränsas. Det kan dock noteras att Datainspektionen i samma tillsynsbeslut godkände 

hanteringen av personuppgifter i en övervakningslösning för telefoni, som i sitt syfte 

och till sin utformning har mycket gemensamt med den lösning som är i bruk på det 

aktuella företaget. 

4.6 Sammanfattning av identifierade brister 

De brister som har identifierats under fallstudiens gång är i korthet bristande rutiner 

för gallring av personuppgifter i samband med e-postövervakning samt avsaknad av 

information till de anställda om vilka kontroller som sker i samband med detta. Ett 

möjligt behov att uppdatera företagets IT-policy vad gäller e-postanvändande för 

privat bruk har också noterats. 

Avseende internetövervakning har inga brister i förhållande till personuppgiftslagen 

kunnat identifieras. För närvarande övervakas personalens internetanvändande inte alls 

och därmed behandlas inte heller några personuppgifter. Ett behov av någon typ av 

övervakningslösning för personalens internetanvändande har dock identifierats. 

Vad gäller hanteringen av personuppgifter relaterad till telefonisystemet har möjliga 

brister i gallringen av dessa uppgifter kunnat noteras. Det är också möjligt att företaget 

brister i information till kunder i de fall samtal med kund spelas in på den anställdes 

eget initiativ. 
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5. Kartläggning 

I syfte att fastställa graden av generaliserbarhet i de brister som har identifierats i 

föregående kapitel har en kartläggning i form av en enkätundersökning genomförts. I 

följande stycken diskuteras inledningsvis tillvägagångssättet vid utformningen av 

enkäten och därefter presenteras kort den målgrupp som enkätundersökningen har 

riktats mot. Kapitlet avslutas med en presentation av resultatet från undersökningen. 

5.1 Utformning av enkätfrågor 

Enkätundersökningen har liksom fallstudien delats in i tre huvudområden: e-post-, 

internet- samt telefoniövervakning. I föregående kapitel identifierades i huvudsak 

brister i information om behandlingen samt i gallring av behandlade uppgifter. 

Frågorna i undersökningen syftar därför till att undersöka dessa två potentiella brister i 

förhållande till de tre huvudområden som tidigare tagits upp. Enkätfrågorna i sin 

helhet inklusive svar går att återfinna i bilaga 2.  

5.2 Urval 

Undersökningsobjekten i kartläggningen har baserats på urvalskriterier som har 

presenterats och diskuterats i kapitel 3.4.3. Konkret innebär detta att de aktuella 

undersökningsobjekten ska vara företag verksamma inom telemarketing och callcenter, 

med 75-300 anställda. En geografisk spridning av företagen är också önskvärd. 

Genom sökning på webbsidan allabolag.se har totalt 23 företag hittats som passar in i 

kriterierna ovan. Dessa företag utgör urvalet och samtliga har genom e-post blivit 

erbjudna att anonymt delta i undersökningen. 

5.3 Sammanfattning av enkätresultat 

Av de 23 tillfrågade företagen har elva valt att svara på enkäten, vilket ger en 

svarsfrekvens på 48%. 

Vad gäller övervakningen av e-post har ungefär hälften av respondenterna uppgivit att 

antingen hela eller delar av e-postmeddelanden loggas. Respondenterna har inte 

uppgivit att några regelbundna kontroller av e-postanvändningen förekommer, utan att 

kontroller endast sker vid misstanke om brott och dylikt. Hos en av respondenterna 
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gallras e-postloggar i samband med att en anställning upphör. Övriga respondenter har 

svarat att gallring av e-postloggar endast sker vid behov eller inte alls. Vad gäller 

information om e-postövervakningen har endast en av respondenterna uppgivit att 

information lämnas om vad som loggas, vilka kontroller som sker och hur länge 

uppgifter sparas. Övriga respondenter har endast valt ett eller ett par av dessa 

svarsalternativ. En respondent har uppgivit att information lämnas om att kontroller 

"kanske sker" och hänvisat till ett tidigare svar om kontroller vid misstanke om brott.  

Rörande övervakning av besökta webbplatser har ungefär två tredjedelar av 

respondenterna svarat att uppgifter om alla besökta webbplatser loggas. Resterande 

fyra respondenter har svarat att ingen övervakning förekommer. I likhet med e-

postövervakning har en majoritet av respondenterna svarat att kontroller endast sker 

vid misstanke om brott eller liknande. Två respondenter har uppgivit att 

stickprovskontroller sker, varje respektive varannan vecka, och en av dessa 

respondenter har även svarat att uppgifterna används för sammanställning av statistik. 

Fem av respondenterna har svarat att inga kontroller sker överhuvudtaget. Vad gäller 

uppgifternas lagring har två av respondenterna uppgivit att de gallras ut regelbundet; 

varannan månad respektive "enligt setup i firewall". Drygt hälften av respondenterna 

har svarat att loggar endast rensas vid behov eller inte alls. En av dessa respondenter 

har dock uppgivit att loggar i praktiken sparas i 90-120 dagar. Endast en av 

respondenterna har svarat att information lämnas ut om vilka uppgifter som loggas, 

vilka kontroller som sker och hur länge uppgifter bevaras. Övriga respondenter har 

endast valt ett eller ett par av dessa alternativ med en tonvikt på information om vilka 

kontroller som sker. 

Enkätens tredje och sista tema berör telefoni. Drygt hälften av respondenterna, sex 

stycken, har uppgivit att personalen spelar in samtal på eget initiativ. Av dessa sex 

respondenter har tre svarat att sådana inspelningar inte gallras bort regelbundet utan 

endast vid behov eller inte alls. De tre respondenter som har svarat att gallring sker 

regelbundet har specificerat sina svar med "senast 60 dagar efter avslutat projekt", 

"med automatik efter 72h" respektive "när den anställde i frågan slutar". Vad gäller att 

informera den andra parten i samtalet om inspelningen in har fyra av de sex 

respondenterna svarat att sådan information lämnas. Övriga två respondenter har 

uppgivit att detta inte sker. 
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6. Diskussion 

Efter genomförd fallstudie har ett antal brister i personuppgiftshanteringen på det 

aktuella företaget identifierats. Främst har bristerna rört otillräcklig information till 

dem vars uppgifter behandlas samt bristande rutiner för gallring av uppgifter som inte 

längre behövs. I fallstudien har okunskap kring personuppgiftslagen kunnat antydas, 

vilket möjligen är en orsak till bristernas förekomst. Okunskapen kan i sin tur tänkas 

bottna i en avsaknad av utbildning som IT-administratören har vittnat om. IT-

administratören har istället uppgivit att denne snarast arbetar efter sunt förnuft, vilket 

kan tyckas rimligt, men i vissa avseenden har visat sig otillräckligt med beaktande av 

bestämmelserna i personuppgiftslagen. 

För att komma till rätta med de brister som har identifierats skulle företaget behöva 

införa rutiner för att gallra ut gamla personuppgifter i samband med e-

postövervakningen. Vidare behöver de anställda få tydligare information om de 

kontroller som sker i samband med övervakningen och ett förslag skulle kunna vara 

att bifoga denna information i avtalet om hantering av personuppgifter som alla 

anställda måste godkänna. Företaget skulle även behöva korrigera sin IT-policy vad 

gäller privat användande av e-post för att på ett tydligare sätt spegla vad som de facto 

gäller. 

Idén att följa upp fallstudien med en kartläggning i syfte att undersöka bristerna ur ett 

mer generellt perspektiv är något som har uppstått under arbetets gång. Studien har 

därigenom bedömts göras mer intressant; från att gälla endast en verksamhet har det 

blivit möjligt att göra uttalanden om läget i en, om än väldigt begränsad, grupp. 

Samtidigt har detta tillägg till studien inneburit att fokus av praktiska och tidsmässiga 

skäl har tvingats flyttas. Fallstudiens ursprungliga syfte har varit att på djupet 

undersöka personuppgiftshanteringen på företaget ifråga, att försöka identifiera 

eventuella brister i förhållande till personuppgiftslagen och att undersöka 

bakomliggande orsaker till dessa brister, såväl tekniska som organisatoriska. Efter 

införandet av kartläggningen har fokus istället lagts på att endast hitta brister och att 

inte i så hög grad som ursprungligen var tänkt undersöka bristernas bakomliggande 

orsaker. 

Den kartläggande delen av arbetet har trots ett litet antal respondenter i 

enkätundersökningen kunnat ge antydningar om att liknande brister som de som har 

uppdagats i fallstudien kan tänkas förekomma även i en del snarlika verksamheter. 
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Flera av respondenterna i undersökningen har uppgivit att personuppgifter som samlas 

in genom olika typer av övervakning endast gallras ut vid behov eller inte alls, vilket 

strider mot bestämmelserna i personuppgiftslagen om att personuppgifter inte får 

bevaras under längre tid än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. 

Även antydningar om bristfällig information om övervakningen har kunnat ses i 

enkätresultatet, där nästan ingen av respondenterna har uppgivit att information 

lämnas om vilka uppgifter som samlas in, vilka kontroller som sker och hur länge 

uppgifter lagras. 

Detta sammantagna resultat har givit antydningar om att många av de brister som 

Datainspektionen uppdagade i sina rapporter 2003:3 och 2005:3 fortfarande är 

gällande i de verksamheter som har undersökts. 

6.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet avser en undersöknings giltighet och huruvida de slutsatser som genereras av 

undersökningen hänger ihop eller ej. En annan aspekt av validitet är frågan om det 

som forskaren avser att mäta verkligen är det som blir mätt. Till viss del hänger 

validiteten därför ihop med en studies syfte och målformuleringar. Med beaktande av 

denna studies målformuleringar och sett till resultatet är det rimligt att i detta avseende 

kunna hävda ett visst mått av validitet. 

Den inre validiteten rör studiens trovärdighet och om resultaten av studien faktiskt 

överensstämmer med verkligheten. I ett försök att öka graden av inre validitet i 

fallstudien har flera metoder för datainsamling använts där primärempiri i form av 

intervjuer har kombinerats med observationer och studier av sekundärempiri. På så 

sätt har en så rättvis bild som möjligt försökt skapas av situationen på företaget. För 

att försöka undvika missförstånd och tolkningsfel vid analysen av intervjumaterialet 

har återkoppling skett vid flera tillfällen där respondenterna har ombetts utveckla och 

förtydliga sina svar. 

Att endast ett fåtal nyckelpersoner har intervjuats har naturligtvis påverkat den inre 

validiteten negativt. I uppföljningsskedet har vissa frågor dock vidarebefordrats av 

respondenten till personer med bättre kompetens, vilket å ena sidan kan tänkas stärka 

den inre validiteten, men samtidigt har medfört ytterligare ett led för tolkning och risk 

för missuppfattningar i kommunikationen mellan dessa parter. 



 34 

Den inre validiteten i kartläggningen försökte säkerställas genom att enkätfrågor 

konstruerades som var så relevanta som möjligt i förhållande till de brister som hade 

identifierats i fallstudien. I ett fåtal fall skickades inbjudan till enkätundersökningen till 

en generell e-postadress i stil med info@företagsnamn.se. För att rätt 

undersökningsperson ändå skulle nås ombads mottagaren i dessa fall att 

vidarebefordra meddelandet till en IT-administratör på företaget. 

Vissa respondenter i enkätundersökningen gav något motsägelsefulla svar vilket kan ha 

berott på att frågorna missuppfattades eller att svaren inte var helt sanningsenliga. 

Oavsett anledning så har detta påverkat undersökningens inre validitet negativt. 

Ansträngningar gjordes dock för att utforma frågorna så tydligt som möjligt, och varje 

fråga har följts av ett fält där respondenten har haft möjlighet att fylla i ytterligare 

information. Denna möjlighet har utnyttjats av en majoritet av respondenterna. 

Den yttre validiteten avser möjligheten till generalisering av en studies resultat. 

Resultatet av en enskild fallstudie kan i regel inte generaliseras, och därför har inga 

sådana anspråk gjorts. Vad gäller den yttre validiteten i enkätundersökningen är den i 

bästa fall generaliserbar till den grupp som urvalet är hämtat ifrån, det vill säga 

medelstora callcenterföretag i Sverige. Något som påverkade den yttre validiteten 

negativt var att endast cirka hälften av de tillfrågade företagen besvarade enkäten. Det 

är möjligt att denna siffra hade varit något högre om enkätinbjudan hade skett via 

telefon istället för e-post, som valdes främst av tidsmässiga skäl. 

Reliabilitet avser tillförlitligheten i datainsamlingen och analysen. För att uppnå hög 

reliabilitet krävs noggrann datainsamling och analys, och genom att redogöra för 

metoden i arbetet är det sedan möjligt för läsaren att bedöma hur arbetet har 

genomförts (Höst, Regnell, & Runesson, 2006). Rapporten har således försökt 

framställas på ett sådant sätt att arbetets förlopp i så hög grad som möjligt ska kunna 

följas av läsaren. De krav på anonymitet som har ställts av företaget i fallstudien har 

dock gjort att resultat av intervjuer och annat material endast har kunnat presenteras i 

sammanfattad form och därför i viss mån begränsat reliabiliteten.  

Vad gäller reliabiliteten vid intervjuer är denna enligt Kvale (2009) avhänging av 

intervjuarens förmåga och kunskap. Kvale menar att en bra intervjuare både bör vara 

expert på det aktuella ämnet och samtidigt vara kunnig inom mänskligt samspel. Detta 

eftersom intervjuaren måste kunna fatta snabba beslut om vad som ska frågas och hur 

svaren ska tolkas. God tid har därför lagts på förstudier av både det aktuella ämnet - 
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personuppgiftslagen - och intervjumetodik i ett försök att öka förutsättningarna för 

hög reliabilitet. 

6.2 Sammanfattande slutsats 

I den undersökta verksamheten har ett antal brister i förhållande till 

personuppgiftslagen identifierats. Dessa brister rör främst gallring av personuppgifter 

och information om kontroller i samband med företagets övervakning av sin personal. 

Åtgärder för att komma till rätta med bristerna har presenterats. I en kartläggning av 

liknande företag har ett visst mått av generaliserbarhet i de identifierade bristerna 

kunnat ses. 

6.3 Fortsatt forskning 

Redan i arbetets start uppenbarade sig ett stort intresse för ämnet, vilket visade sig vara 

fördelaktigt vid anskaffandet av ett forskningsobjekt för fallstudien. Eftersom 

personuppgiftslagen med stor sannolikhet berör många branscher kan ett förslag till 

vidare forskning vara att utföra en bredare undersökning även mot andra typer av 

företag. I samband med att nya tekniker för övervakning utvecklas kan och bör det bli 

aktuellt med ytterligare granskningar. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Ramverk för intervjufrågor 

Inledningsfrågor 

 Kan du börja med att berätta lite kort om dina arbetsuppgifter? 

 Hur länge har du jobbat här? 

 Finns det några andra med liknande arbetsuppgifter eller är du ensamt ansvarig? 

 Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? 

 Berätta lite kortfattat om hur verksamheten här är uppbyggd. Vad kör ni för 
system? Hur många användare och så vidare?  

Allmänt om personuppgiftslagen 

 Hur pass insatt i personuppgiftslagen skulle du säga att du är? Kan du berätta i 
grova drag vad lagen handlar om? 

 Har du fått någon utbildning eller information om personuppgiftslagen från 
företaget? 

 Finns det några policyer om hur personuppgifter ska hanteras? Andra IT-policyer? 

 Är du medveten om att personuppgiftslagen till viss del lättades upp 2007? Har 
detta påverkat ditt arbete på något sätt? 

 Vem är personuppgiftsansvarig på företaget? 

 Finns det något personuppgiftsombud på arbetsplatsen? 

 Hur är din syn på personuppgiftslagen i förhållande till dina arbetsuppgifter? 
Upplever du lagen som försvårande eller underlättande eller ingendera? 

 Varifrån hämtar du information om personuppgiftslagen? 

Övervakning av internet/e-postanvändning 

 I vilken grad tillåter ni att de anställda använder internet/e-post för privat bruk? 

 Finns det några regler för detta? Är dessa regler dokumenterade? 

 Kontrollerar ni att dessa regler följs? Hur? Hur ofta sker dessa kontroller? 

 Vilken information har de anställda fått om dessa kontroller? 

 Kontrollerar ni de anställdas internet/e-postanvändning på något annat sätt, 
exempelvis genom traffic shaping eller url-filtrering? 

 Sparas det några loggar om de anställdas internet/e-postanvändning? Hur/var 
lagras dem? 

 Vad innehåller dessa loggar i detalj? 

 Till vad används loggarna? Vad är det uttalade syftet med dessa? 

 Hur skyddas dessa loggar (logiskt & fysiskt)? Vilka har tillgång till dem? 

 Hur länge sparas loggarna? Finns det rutiner för att gallra i dem? 

 Har det funnits något tillfälle då ni har blivit tvungna att ”gräva” i loggarna? 
Berätta. 
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Prestationsmätning 

 Berätta om telefonisystemet. Loggas några uppgifter? Vad loggas?  

 Har de anställda blivit informerade om vad som loggas? 

 Kontrolleras uppgifterna som loggas på individnivå? Får de anställda ta del av 
denna information? 

 Vad används uppgifterna till? (Ligger de i grund för t.ex. bonus?) 

 Hur länge sparas uppgifterna? Finns det rutiner för gallring? 

 Vilka har tillgång till informationen? Hur skyddas den? 

 Utförs någon typ av kvalitetskontroll? (T.ex. att kunder rings upp och får berätta 
hur de tidigare bemötts) Blir de anställda meddelade om detta? 

Personuppgifter som lämnar byggnaden 

 Vilken information hämtas eller lagras centralt, alltså ifrån huvudkontoret? 

 Hur är det lokala kontoret anslutet till huvudkontoret? 

 Hur skyddas information som skickas häremellan? 

Personaladministration 

 Personalregistret, hur och var lagras detta? 

 Vilka har tillgång till registret? Hur skyddas det mot obehöriga? 

 Hur länge sparas uppgifterna i personalregistret? Finns det rutiner för gallring? 
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8.2 Bilaga 2: Resultat av enkätundersökning 

I de fall en respondent har lämnat en kommentar till sitt svar har en upphöjd siffra 

angivits intill det svarsalternativ som respondenten ifråga lämnade en kommentar till. 

 

1. I vilken omfattning övervakas de anställdas e-postanvändning? 

Fullständiga e-postmeddelanden inklusive innehåll loggas 2 1 

Delar av e-postmeddelanden, exempelvis sändar- och mottagaradress, loggas 3 

Övervakning sker på annat sätt (beskriv i fältet nedan) 0 

Ingen övervakning sker 6 
 
11 respondenter besvarade frågan. 

Kommentarer lämnade av respondenter: 

1 Vi tillhandahåller inte individuella epostlådor till de flesta anställda 
 

 
2. På vilket sätt kontrolleras de ovan nämnda e-postloggarna? 

Alla loggar undersöks regelbundet (ange hur ofta i fältet nedan) 0 

Stickprovskontroller av enstaka loggar genomförs regelbundet  0 
(ange hur ofta i fältet nedan) 

Kontroller sker endast på förekommen anledning, exempelvis  7 
vid misstanke om brott 

Kontroller sker på annat sätt (beskriv i fältet nedan) 0 

Inga kontroller sker 4 

11 respondenter besvarade frågan. 

Inga kommentarer lämnades av respondenter. 
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3. Finns det rutiner för att regelbundet gallra ut gamla e-postloggar? 

Nej, loggarna rensas endast vid behov eller inte alls. 4 

Ja, loggarna rensas regelbundet (ange hur ofta i fältet nedan) 1 1 

Inga loggar förs 5 

10 respondenter besvarade frågan. 

Kommentarer lämnade av respondenter: 

1 När användaren ex slutar 

 

4. Vilken information har de anställda fått om e-postövervakningen? (flervalsfråga) 

Information om vad som loggas 4 1 

Information om vilka kontroller som sker 3 1 

Information om hur länge uppgifter sparas 3 1 

Annan information (beskriv i fältet nedan) 1 2 

Ingen information 3 

11 respondenter besvarade frågan. 

Kommentarer lämnade av respondenter: 

1 Återigen - de flesta har inte en egen e-postadress 
2 Se 2 ovan dvs att det kanske sker 

 

5. I vilken omfattning övervakas de anställdas internetanvändning? 

Uppgifter om alla besökta webbsidor loggas 7 

Endast uppgifter om besökta ”svartlistade” sidor loggas 0 

Övervakning sker på annat sätt (beskriv i fältet nedan) 0 

Ingen övervakning sker. 4 

11 respondenter besvarade frågan. 

Inga kommentarer lämnade av respondenter. 
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6. På vilket sätt kontrolleras de ovan nämnda loggarna? (flervalsfråga) 

Regelbunden genomgång av samtliga individers surfning  0 
(ange hur ofta i fältet nedan) 

Regelbundna stickprovskontroller av individers surfning  2 1,2 
(ange hur ofta i fältet nedan) 

Sammanställning av kollektiv statistik 2 1 

Kontroller sker endast på förekommen anledning, exempelvis  6 
vid misstanke om brott 

Kontroller sker på annat sätt (beskriv i fältet nedan) 0 

Inga kontroller sker 5 

11 respondenter besvarade frågan. 

Kommentarer lämnade av respondenter: 

1 1 gång i veckan 
2 Var 14:e dag 

 

7. Finns det rutiner för att regelbundet gallra ut gamla internetloggar? 

Ja, loggar rensas regelbundet (ange hur ofta i fältet nedan) 2 1,2 

Nej, loggar rensas endast vid behov eller inte alls 6 3 

Inga loggar förs 3 

11 respondenter besvarade frågan. 

Kommentarer lämnade av respondenter: 

1 enligt setup i firewall 
2 Varannan månad 
3 i praktiken 90-120 dar sparas loggarna 
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8. Vilken information har de anställda fått om internetövervakningen? (flervalsfråga) 

Information om vad som loggas 3 1 

Information om vilka kontroller som sker 6 1 

Information om hur länge uppgifter sparas 2 1 

Annan information (beskriv i fältet nedan) 0 

Ingen information 4 

11 respondenter besvarade frågan. 

Kommentarer lämnade av respondenter: 

1 Vi köper all trafik, övervakning mm som tjänst men har aldrig lagt oss i våra handläggares 
användande 

 

9. Händer det att personalen själva spelar in sina samtal (annat än när avtal ska 
slutas och liknande)? 

Ja 6 

Nej 5 

11 respondenter besvarade frågan. 

Inga kommentarer lämnade av respondenter. 

 

10. Blir den andra parten i samtalet alltid informerad om detta? 

Ja 4 

Nej 2 

Personalen gör inga inspelningar 5 

11 respondenter besvarade frågan. 

Inga kommentarer lämnade av respondenter. 
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11. Finns det rutiner för att regelbundet gallra ut personalens egna inspelningar? 

Ja, dessa inspelningar gallras regelbundet (ange hur ofta i fältet nedan) 3 1,2,3  

Nej, dessa inspelningar rensas endast vid behov eller inte alls 3 

Personalen gör inga inspelningar själva 5 4 

11 respondenter besvarade frågan. 

Kommentarer lämnade av respondenter: 

1 När personen i frågan slutar 
2 Raderas med automatik efter 72h. 
3 Senast 60 dagar efter avslutat projekt 
4 Jag antar att ni även här menar "annat än när avtal skall slutas och liknande". 
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