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1. Abstract 
 

When an employer decides to monitor the email and Internet traffic of his employees 

one could argue that he claims title to a piece of the employees’ integrity. Where the 

monitoring refers to job related traffic generated via personal and privately owned 

devices the intrusion on integrity will be of great significance due to the likeliness of 

private email and Internet traffic being monitored by the employer. The employer 

could nevertheless be interested in monitoring the traffic generated through these 

devices in order to – e.g. – deter from and detect disloyal behaviour that could cause 

financial damage or provide reasons for legal action being taken against an individual 

employee.  

When an employer considers implementing measures for digital monitoring 

numerous legal issues will need to be addressed and, as this thesis sets out, some of 

these issues may only be given a very vague response to. The detailed situation of 

the actual employer and his business will need to be examined and analysed 

thoroughly or the response to many of these issues must be “it depends”.  

Within this thesis I address the labour and privacy law related issues which I find 

particularly important for every employer with an urge to monitor the email and 

Internet traffic of his employees and who allows his employees to use privately 

owned devices for work related tasks. I will make an attempt to answer the question 

of whether such monitoring could be legal and, if so, the permissible scope of such 

monitoring.  

Besides labour law provisions of interest the research questions will be addressed 

from the perspective of the Swedish Personal Data Act (1998:204) (the PDA). When 

applying the PDA within labour contexts great influence is however taken from 

general labour law principles.   

In summary one cannot provide a general response to the question of the 

permissible scope of monitoring of email and Internet traffic generated via privately 

owned devices used for work related tasks. In my opinion this legal uncertainty is a 

great flaw since the employer could face sanctions for derogations from labour law as 

well as from privacy law. It is however evident from my research that the employer 
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must keep the intrusion on integrity on a minimum level when designing the technical 

system for monitoring.  
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2. Sammanfattning 

 

När en arbetsgivare övervakar arbetstagarnas e-post- och internettrafik tar 

arbetsgivaren en bit av arbetstagarnas personliga integritet i anspråk. Om 

övervakningen tar sikte på vad som sker via personalens privatägda hårdvara som 

används i arbetet riskerar integritetsintrånget att bli mycket stort med tanke på att 

privat e-post och internettrafik riskerar att övervakas i betydande omfattning av 

arbetsgivaren. Det kan trots det många gånger finnas ett starkt intresse från 

arbetsgivarhåll att göra just detta för att – t.ex. – förebygga och beivra att anställda 

gör saker som innebär skada för arbetsgivaren och som kan föranleda att denne vill 

vidta rättsliga åtgärder mot den enskilde arbetstagaren.  

När arbetsgivaren överväger att implementera övervakningsåtgärder uppkommer ur 

en juridisk synvinkel många olika frågor och som denna uppsats visar går det ofta 

bara att ge dessa frågor ett mycket vagt svar. Innan en ordentlig utredning har gjorts 

av den specifika situation som den enskilde arbetsgivaren befinner sig i får svaret på 

de flesta av dessa frågor bli det klassiska att ”det beror på”.   

I den här uppsatsen behandlar jag de arbets- och integritetsrättsliga frågor som jag 

uppfattar som särskilt viktiga för arbetsgivare som tillåter att personalen använder 

privatägd hårdvara för att utföra arbetsuppgifter och som anser sig ha ett behov av 

att övervaka e-post och internettrafik som genereras via denna hårdvara. Jag 

försöker finna ett svar på hur omfattande sådan övervakning egentligen får vara. 

Förutom arbetsrättsliga regler av intresse behandlas vad som gäller enligt 

personuppgiftslagen (1998:204) [cit. PUL]. Tolkningen av PUL är dock i detta 

sammanhang mycket styrd av vad som gäller arbetsrättsligt. 

Det går sammanfattningsvis inte ge något allmängiltigt svar på hur omfattande 

övervakningen får vara vilket enligt mig innebär en klar brist vad gäller rättssäkerhet 

eftersom arbetsgivaren faktiskt kan drabbas av sanktioner vid överträdelser av såväl 

arbetsrättsliga som PUL-regler. Utifrån mitt arbete står det dock klart att 

arbetsgivaren måste hålla integritetsintrånget på en så låg nivå som möjligt vid 

utformandet av det tekniska systemet för övervakning. 
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3. Inledning 

 

I dag är det ytterst få tjänstemannayrken där de anställda inte har tillgång till någon 

form av datorutrustning och en mobiltelefon. Vanligtvis har arbetstagaren även 

tillgång till en personlig e-postadress som används för att sköta såväl intern som 

extern kommunikation i mycket stor utsträckning. Så snart arbetstagaren använder 

sin datorutrustning för vilket ändamål som helst – besöka en webbplats eller skicka 

ett mail – genereras en stor mängd data per automatik. Datan kan användas av 

arbetstagaren för att övervaka sina anställda och kontrollera exempelvis vilken 

hemsida de har varit inne på eller vem de har haft mailkontakt med. Om 

arbetsgivaren så vill är det ofta fullt möjligt för denne att läsa varje enskilt mail som 

arbetstagarna skickar och arbetsgivaren kan ytterst överblicka exakt vad 

arbetstagaren gör på sin dator vid vilket givet ögonblick som helst (såväl i realtid som 

i efterhand). Allt detta är bara exempel på hur den teknik som används på de allra 

flesta kontor inte enbart kan användas för att förenkla vardagen och öka företagets 

tillgänglighet gentemot sina kunder. 

Lagstiftaren har inte stiftat någon enskild lag som adresserar det här problemet. 

Frågan om vad arbetsgivaren får och inte får göra i övervakningsväg får därför 

bedömas utifrån regelverk spridda över ett stort antal rättsområden. När 

arbetsgivaren vill implementera någon form av övervakning av elektronisk 

kommunikation måste denna därför konsultera bland annat PUL och hela det 

arbetsrättsliga rättsområdet, inklusive eventuellt kollektivavtal.  

Enligt en rapport från Datainspektionen från år 20051 har de flesta arbetsgivare 

någon from av policy för hur de anställda får använda internet och e-post. 

Myndigheten konstaterade att även om övervakning, vid det tillfället, endast förekom i 

begränsad utsträckning så fanns det påtagliga brister i den information som 

lämnades till arbetstagarna om de eventuella övervakningsåtgärder som förekom. 

Utredningen baserades på enkäter till arbetstagare och är inte längre helt färsk men 

det är den senaste kartläggningen av sitt slag på området som mig veterligen har 

gjorts.  

                                            
 
1 Datainspektionens rapport 2005:3. 
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Enligt min mening finns det goda skäl att anta att den ständigt fortgående 

digitaliseringen kan innebära att Sveriges arbetsgivare i allt större utsträckning blivit 

medvetna om de risker som arbetsgivaren exponeras för när arbetstagaren använder 

digitala kommunikationsmedel i tjänsten. Sedan 2005 har t.ex. användningen av 

sociala medier ökat exponentiellt och det medför att det kan uppstå situationer när 

arbetstagaren medvetet eller av misstag deltar i kontroversiella debatter på ett sätt 

som riskerar att ge intryck av att det är arbetsgivarens officiella inställning som 

förmedlas. Jag anser därför att frågan om övervakning av elektronisk kommunikation 

i arbetslivet är ytterst aktuell och att avsaknaden av tydliga regler på området är en 

stor brist som riskerar att gå ut över såväl arbetsgivare som arbetstagare. 

När anställda använder privatinköpt och privatägd hårdvara som t.ex. en mobiltelefon 

eller dator för att utföra arbetsuppgifter – vilket ibland kallas för Bring Your Own 

Device (hädanefter BYOD) – så uppstår svåra integritetsfrågor för den arbetsgivare 

som känner ett behov av att kunna övervaka och kontrollera vad de anställda gör via 

internet och e-post. Det känsliga ligger särskilt i att det många gånger är mycket 

svårt att dra en tydlig linje mellan det privata och arbetslivet.  

Mot bakgrund av ovan anser jag att övervakning av e-post och internettrafik i BYOD-

situationer är ett ämne som ligger rätt i tiden och där det finns ett behov och intresse 

för många arbetsgivare att reda ut vad som gäller juridiskt. 
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4. Syfte 

 

Mitt syfte med uppsatsen är att belysa de viktigaste arbetsrättsliga och PUL-frågor 

och regler som en arbetsgivare behöver ta hänsyn till vid implementeringen av 

automatiserad övervakning (se avsnitt 9 nedan för en definition av begreppet) av 

anställdas e-post och internettrafik i situationer när arbetstagare använder egen 

utrustning i tjänsten – på frivillig basis. Jag vill även visa den tydliga koppling som 

finns mellan arbetsrätt och PUL i detta sammanhang. 

Det är min avsikt att uppsatsen ska kunna tjäna som verktyg för en arbetsgivare som 

vill implementera automatiserad övervakning som tar sikte på tjänsterelaterad e-post 

och internettrafik som genereras via arbetstagares privata utrustning och jag har 

därför för avsikt att genom hela arbetet lämna rekommendationer hur arbetsgivaren 

kan förhålla sig till mina bedömningar och slutsatser.  

 

5. Frågeställningar 

 

Mot bakgrund av mitt syfte med uppsatsen avser jag att utreda och besvara följande 

frågeställningar: 

Vad gäller och vad bör en arbetsgivare beakta arbets- och integritetsrättsligt vid 

införande av automatiserad övervakning av arbetstagarnas e-post och internettrafik i 

BYOD-situationer i syfte att förebygga och beivra illojalt och brottsligt beteende på 

arbetsplatsen riktat mot arbetsgivaren?  

Kan sådan övervakning ske med stöd av arbetsgivarnas samtycke och/eller efter en 

intresseavvägning enligt 10 § PUL?  

Hur omfattande får övervakningen vara? 
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6. Metod 

 

Jag har tillämpat en rättsdogmatisk metod och i sökandet efter svar på mina 

frågeställningar granskat lagtext, förarbeten, praxis och doktrin inom de områden 

som uppsatsen behandlar. Jag har även utifrån mina slutsatser om gällande rätt 

försökt finna lösningar på de potentiella problem som en arbetsgivare som vill införa 

automatiserad övervakning står inför. 

Det finns såvitt jag känner till inte någon rättspraxis beträffande specifikt övervakning 

av anställdas elektroniska kommunikation i BYOD-situationer. Det finns däremot en 

mängd beslut och rekommendationer från Datainspektionen och Artikel 29-gruppen – 

som består av samtliga EU-länders myndigheter motsvarande den svenska 

Datainspektionen – av relevans på området. Den svenska regeringen har även vid 

två tillfällen tillsatt utredningar som föreslagit lagstiftningsåtgärder på området men 

som hittills inte har resulterat i någon ny lag. 

Mot bakgrund av ovan är uppsatsen, utöver uttalanden i doktrin och förarbeten, i stor 

utsträckning baserad på Datainspektionens beslut och rekommendationer samt 

Artikel 29-gruppens uttalanden. Även om praktiskt verksamma jurister i stor 

utsträckning använder sig av dessa källor i sitt dagliga arbete är jag medveten om att 

försiktighet är påkallad vid värderingen av rättskällornas juridiska tyngd i och med att 

de utgör vad som ofta kallas ”mjuk lagstiftning”.  

Jag har valt att använda den beskrivna metoden i och med att jag velat anlägga ett 

praktiskt perspektiv på uppsatsen. Därför anser jag att det sätt som en yrkesverksam 

juridisk rådgivare skulle gå till väga för att besvara mina frågeställningar är lämpligt – 

d.v.s. att försöka utröna gällande rätt och sätta detta i förhållande till en fråga. 

 

7. Disposition 

 

Som kommer att framgå är de arbets- och personuppgiftsrättsliga frågor som 

uppsatsen behandlar starkt sammanflätade och i flera avseenden är vad som gäller 

enligt allmän arbetsrätt av avgörande betydelse för tolkning och tillämpning av PUL.   

Jag kommer därför behandla de arbetsrättsliga överväganden som en arbetsgivare 



 10 

behöver göra vid implementeringen av automatiserad övervakning i samband med 

att jag behandlar vad som gäller enligt PUL med undantag för vad som gäller 

avseende fackligt inflytande. Jag är av uppfattningen att eventuella skyldigheter 

gentemot fackliga organisationer i praktiken är det första en arbetsgivare bör ta 

ställning till och har därför valt att behandla denna fråga inledningsvis. Därefter 

kommer jag att behandla vad som gäller personuppgifts- och arbetsrättsligt i övrigt i 

ett och samma sammanhang. 

 

8. Avgränsningar 

 

Jag har valt att fokusera uppsatsen kring sådana förutsättningar för övervakning som 

eventuellt inte är möjliga att uppfylla och kommer därför inte att behandla kraven på 

säkerhet vid personuppgiftsbehandlingar enligt PUL. Det torde åtminstone teoretiskt 

alltid vara möjligt att leva upp till säkerhetskraven enligt PUL. 

Vad som gäller i konsultförhållanden och inom stat, landsting och kommun 

behandlas inte. Uppsatsen tar således sikte på arbetsgivare inom det privata 

näringslivet. Detta eftersom en separat bedömning av tillåtligheten av automatiserad 

övervakning skulle behöva göras i många av dessa fall. Konsulter har t.ex. ofta en 

självständigare ställning i förhållande till sin uppdragsgivare vilket kan ha betydelse 

för vad som är tillåtet och inte och vad gäller det offentliga skulle regler om t.ex. 

meddelandefrihet och censur kunna aktualiseras – vilket skulle kräva en djupare 

analys av frågor som ligger utanför uppsatsens tänkta ram.  

Jag har valt att utgå från att BYOD införs på frivillig basis i och med att jag bedömer 

det som osannolikt att det skulle finnas något större intresse från arbetsgivarhåll att 

införa sådana lösningar med tvång. Av detta skäl behandlar jag inte den eventuella 

tillåtligheten av att kräva att arbetstagarna bekostar sin egen dator, smartphone eller 

liknande för användning i tjänsten.  
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9. Automatiserad övervakning 
 

Med automatiserad övervakning i syfte att förebygga beivra illojalt och brottsligt 

beteende avser jag övervakning som innebär att arbetsgivaren med hjälp av 

mjukvara i realtid söker igenom de anställdas e-post och internettrafik efter 

indikationer på att arbetstagarna gör sig skyldiga till något som kan föranleda ett 

intresse för arbetsgivaren att vidta arbetsrättsliga åtgärder (t.ex. uppsägning eller 

avskedande), väcka skadeståndstalan eller upprätta en polisanmälan. Tanken är 

att programvaran automatiskt larmar arbetsgivaren om sådana indikationer 

uppkommer i syfte att arbetsgivaren ska kunna utreda saken vidare.  Med 

indikationer avser jag av arbetsgivaren förutbestämda kriterier som kan innebära 

alltifrån att vissa typer av filer skickas till en extern e-postmottagare, att e-post 

skickas till en viss adressat, att vissa hemsidor besöks frekvent eller att en viss 

kombination av ord används i ett e-postmeddelande som skulle kunna ge 

upphov till misstankar om illojalt eller brottsligt beteende.  

När en arbetsgivare vill införa automatiserad övervakning av sina anställdas e-

post och internettrafik i syfte att förebygga illojalt och brottsligt beteende 

uppkommer juridiska problem spridda över flera olika rättsområden.  Två utav 

dessa är arbetsrätten – vad kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att 

underkasta sig för att arbetsgivarens önskan om övervakning ska kunna infrias? 

– och personuppgiftsrätten – vad finns det för allmängiltiga lagar och regler till 

skydd för den enskildes personliga integritet? Som kommer framgå av denna 

uppsats är dessa juridiska problem många gånger verkligen just problem för 

arbetsgivaren.  
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10. Vad gäller och vad behöver arbetsgivaren beakta avseende fackligt 
inflytande vid implementering av automatiserad övervakning? 

 

I Sverige äger lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet [cit. MBL] 

tillämplighet på det rättsliga förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare (1 

§ MBL). Facken har i Sverige en förhållandevis stark ställning på den svenska 

arbetsmarknaden och har i MBL getts rättigheter som får betydelse när ett 

företag vill implementera övervakningsåtgärder. Till att börja med har varje 

arbetstagarorganisation som har en medlem anställd vid det företag som vill 

besluta om att införa övervakningsåtgärder rätt att på eget initiativ påkalla 

förhandlingar i frågan (10 § MBL). Arbetsgivaren måste förvisso förhandla med 

en sådan organisation men har enligt denna paragraf ingen skyldighet att 

informera denna om den åtgärd som skulle kunna föranleda ett intresse från 

fackligt håll att påkalla förhandlingar.  

Av större intresse är 11 § MBL som uppställer en skyldighet för arbetsgivaren att 

påkalla förhandlingar med arbetstagarorganisationer i förhållande till vilka denne 

är bunden av kollektivavtal innan man beslutar om viktigare förändringar av 

verksamheten. Sådan skyldighet gäller även innan arbetsgivaren beslutar om 

viktigare förändringar av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare 

som tillhör organisationen. Den fackliga organisationen i fråga saknar vetorätt i 

den fråga som förhandlingen rör enligt såväl 10 som 11 §§ MBL och i 

förhandlingsskyldigheten ligger ingen skyldighet att komma överens.2  

Även om det inte skulle röra en sådan viktigare fråga som förleder 

förhandlingsskyldighet på arbetsgivarens initiativ så är arbetsgivaren förhindrad 

att besluta om t.ex. övervakningsåtgärder innan förhandlingar i frågan – som 

påkallats av arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av 

kollektivavtal – har avslutats (12 § MBL).   

Slutligen finns även en skyldighet för arbetsgivaren att på eget initiativ påkalla 

förhandlingar innan sådana viktigare förändringar som nämns i 11 § MBL 

beslutas om, i de fall som förändringen rör en fråga som särskilt angår arbets- 

eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör en 

                                            
 
2 Se t.ex. AD 2011 nr 46. 
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arbetstagarorganisation med vilken arbetsgivaren saknar kollektivavtal (13 § 1 st. 

MBL).  

Alla dessa varianter av krav på förhandlingar med arbetstagarorganisationer 

skulle kunna bli tillämpliga när arbetsgivaren vill besluta om automatiserad 

övervakning avseende arbetstagarnas e-post och internettrafik i BYOD-

situationer. Arbetsgivaren måste på eget initiativ utvärdera vilken form av 

förhandlingsskyldighet som skulle kunna aktualiseras avseende den specifika 

situationen. I och med att skyldigheten att påkalla förhandlingar infaller innan 

man beslutar om övervakningsåtgärder måste arbetsgivaren inleda 

förhandlingarna redan på ett tidigt stadium i sin beslutsprocess. Förutom att 

arbetsgivaren riskerar att drabbas av negativ publicitet både utom och inom den 

egna organisationen så blir konsekvensen av underlåtenhet att uppfylla 

förhandlingsskyldigheten att man tvingas betala allmänt skadestånd till berörda 

arbetstagarorganisationer (54 och 55 §§ MBL).  

I och med att arbetsgivaren själv ska ta ställning till behovet av förhandlingar och 

mot bakgrund av hotet om skadestånd är det således en ibland tung börda som 

vilar på arbetsgivaren. Detta gäller åtminstone när det är fråga om en mindre 

organisation med få anställda – t.ex. ett nystartat småföretag. Samtidigt är det 

många gånger just dessa mindre arbetsgivare som kanske befinner sig i 

utvecklingsfasen av en ny och innovativ produkt eller tjänst vilka har mycket 

goda skäl att kontrollera och skydda sig mot arbetstagares ovarsamma eller 

illojala hantering av företagshemligheter och liknande. En statlig utredning 

presenterade för ett antal år sedan bland annat ett förslag om att införa en 

uttrycklig lagbestämmelse om att sådan förhandlingsskyldighet enligt 11-13 §§ 

MBL som jag har behandlat ovan ska gälla ”när en arbetsgivare avser att besluta 

om en övervaknings- eller kontrollåtgärd som är ägnad att på ett påtagligt sätt 

påverka en eller flera arbetstagares personliga integritet”.3 Utredningens 

lagförslag har inte blivit verklighet men det står klart att dagens bestämmelser i 

MBL många gånger blir tillämpliga i en sådan situation som lagen var avsedd att 

reglera.4  

                                            
 
3 Se SOU 2009:44, s. 24 f. 
4 Se t.ex. SOU 2009:44, s. 401. 
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Det går inte att ge något entydigt svar på vilken omfattning av 

övervakningsåtgärder som krävs för att förhandlingsskyldighet ska aktualiseras. 

Enligt min mening är dock varje form av övervakning ett stort intrång i den 

enskildes personliga integritet. Jag anser att det är proportionerligt att en 

arbetsgivare som vill frånta en anställd en liten bit av dennes personliga integritet 

åtminstone förhandlar med fackliga organisationer med vilka kollektivavtal har 

tecknats. Om arbetsgivaren bestämmer sig för att påkalla förhandlingar innan 

beslut fattas om övervakningsåtgärder så kan heller inte skadeståndsansvar 

senare utkrävas. Det är mot bakgrund av detta klokt att alltid förhandla med 

facket oavsett hur begränsade arbetsgivaren bedömer att övervakningsåtgärden 

i fråga är. Allt detta gäller oavsett om övervakningen tar sikte på elektronisk 

kommunikation via utrustning som ägs och tillhandahålls av arbetsgivaren eller 

arbetstagaren själv. Ytterligare en poäng med att förhandla med facket innan 

automatiserad övervakning införs är att fackliga överenskommelser normalt har 

betydelse vid bedömningen av om en personuppgiftsbehandling är tillåten efter 

en intresseavvägning (se vidare avsnitt 11.5.2 nedan).5   

Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal måste givetvis detta i sig 

konsulteras innan man beslutar om övervakningsåtgärder (jfr 23 § MBL). 

Kollektivavtal kan tänkas innehålla regleringar avseende tillåtligheten och 

omfattningen av de övervakningsåtgärder som är möjliga att implementera.  

BYOD är ett så pass modernt fenomen att jag bedömer det som osannolikt att 

frågan om övervakning i sådana situationer skulle vara reglerad i något 

kollektivavtal över huvud taget. Inte ens i inom IT-branschen tycks företeelsen 

vara adresserad.6 Om det finns bestämmelser som tar sikte på övervakning och 

kontroll i allmänhet anser jag dock att arbetsgivaren gör klokt i att tillämpa dessa 

analogt på BYOD-situationen till undvikande av att göra sig skyldig till brott mot 

kollektivavtal. Även sådana bestämmelser lär vara förhållandevis ovanliga.7 

                                            
 
5 Jfr Datainspektionen, Positioneringsteknik i arbetslivet, s. 2. 
6 Se t.ex. IT-avtalet IT & Telekomföretagen inom Almega 2013-04-01 – 2016-03-31. 
7 Jfr Öman, s. 692 f. 
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11. Vad gäller och vad behöver arbetsgivaren beakta integritetsrättsligt 
vid implementering av automatiserad övervakning? 

 

I Sverige är det i nu aktuellt hänseende framför allt PUL som uppställer regler till 

skydd för enskildas personliga integritet. PUL är en implementering av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om 

skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter 

och om det fria flödet av sådana uppgifter (”dataskyddsdirektivet”). Det innebär 

att PUL måste tolkas i ljuset av EU-rätten. Ytterst kan EU-domstolen komma att 

avgöra frågor om direktivets tolkning och tillämpning. Det ska noteras att lagen 

är subsidiär till annan lagstiftning (se 2 § PUL). Vad gäller den här uppsatsens 

frågeställningar är det som jag kommer förklara nedan under avsnitt 11.1 dock 

PUL som är av intresse. Det saknas nämligen särreglering på området.  

Att PUL bygger på dataskyddsdirektivet innebär att den Europeiska domstolen 

för de mänskliga rättigheternas [cit. Europadomstolen] rättspraxis har betydelse 

för att fastställa i vilken utsträckning övervakning av anställda kan vara 

acceptabelt. Av särskilt intresse är artikel 8 i Europeiska konventionen om skydd 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna [cit. EKMR] om 

rätt till skydd för privat- och familjeliv.8 EU-domstolen har nämligen slagit fast att 

särskilt artikel 8 i EKMR har betydelse vid tolkning och tillämpning av 

dataskyddsdirektivet på så sätt att nationell lagstiftning som strider mot artikeln 

inte uppfyller proportionalitetskravet i artiklarna 6.1 c och 7 c samt e i 

dataskyddsdirektivet.9 Enligt Europadomstolens praxis kan man i konventionens 

mening heller inte göra åtskillnad på sådant privatliv som tar sikte på vad som 

sker i exempelvis hemmet från sådant som tar sikte på vad som sker i yrkes- och 

affärslivet.10  

                                            
 
8 Jfr Article 29 Working Party, Working document on the surveillance of electronic 
communications in the workplace, s. 4.  
9 Se EU-domstolens dom i de förenade målen C-465/00, C-138/01 och C-139/01, p. 91. 
10 Se Europadomstolens dom av den 16 december 1992 i målet Niemietz mot Tyskland, 
p. 29. 
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Artikel 29-gruppen anser att man från rättspraxis från Europadomstolen som rör 

artikel 8 EKMR kan utläsa följande grundläggande principer:11 

 

a) ”De anställda har rätt att förvänta sig att deras privatsfär respekteras även 

på arbetsplatsen, något som inte kan upphävas av det faktum att de 

anställda använder kommunikationsmedel eller andra hjälpmedel som 

arbetsgivaren ställer till deras förfogande.  

b) Om arbetsgivaren korrekt informerar de anställda kan dock detta minska 

de anställdas berättigade förväntningar om respekt för privatlivet.  

c) Den allmänna principen om korrespondenshemlighet omfattar 

kommunikationer på arbetsplatsen. Detta torde inbegripa e-post och filer 

som sänds som bilaga till sådan.  

d) Respekt för privatsfären omfattar också i viss mån rätten att etablera och 

utveckla relationer till andra människor. Det faktum att sådana relationer i 

stor utsträckning utvecklas på arbetsplatsen begränsar arbetsgivarens 

berättigade behov av övervakningsåtgärder.” 

 

Om frågan skulle ställas på sin spets skulle således Europadomstolens praxis 

kunna påverka tolkningen av svensk lagstiftning och tillåtligheten av 

automatiserad övervakning i BYOD-situationer. 

 

11.1 Personuppgiftslagens tillämplighet  

 

Inledningsvis ska jag förklara varför PUL är tillämplig och intressant i 

sammanhanget.  

Personuppgifter definieras i PUL som ”[a]ll slags information som direkt eller 

indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet” (3 § PUL). Givetvis 

kommer t.ex. ett namn på en anställd att vara en personuppgift enligt definitionen 

                                            
 
11 Article 29 Working Party, Working document on the surveillance of electronic 
communications in the workplace, s. 9. 
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i PUL men även en IP-adress eller annan teknisk data kan oftast hänföras till en 

fysisk person med hjälp av ytterligare uppgifter som arbetsgivaren har tillgång till 

och utgör därmed en personuppgift.12  

Behandling av personuppgifter definieras i sin tur som ”[v]arje 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, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande 

genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, 

sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring”.  

På grund av de mycket breda definitionerna av personuppgifter och behandling 

av sådana så kommer varje form av övervakning av e-post och internettrafik vid 

BYOD i princip att innebära personuppgiftsbehandling. Detta gäller oavsett om 

den åtgärd som vidtas inte har det direkta syftet att behandla personuppgifter. 

Det är fullt tillräckligt att åtgärden beträffande personuppgiften är en oundviklig 

följd av vad arbetsgivaren vill åstadkomma genom övervakningen i fråga. I 

princip kan man konstatera att det till och med är omöjligt att använda sig av IT-

system på en arbetsplats utan att personuppgifter behandlas.13 

Det är emellertid viktigt att klargöra om hela personuppgiftslagen är tillämplig på 

de situationer som denna uppsats berör. Endast om behandlingen är helt eller 

delvis automatiserad, alternativt om uppgifterna som är föremål för behandlingen 

ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som 

är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier, kommer 

den s.k. hanteringsregeln och därmed hela PUL att vara tillämplig (5 § PUL). I 

annat fall kommer den s.k. missbruksregeln att bli tillämplig med följd att många 

av PUL:s mest betungande regler inte blir tillämpliga (5 a § PUL). 

Sådana automatiserade övervakningsåtgärder i en digital miljö som denna 

uppsats tar sikte på kommer mot bakgrund av beskrivningen i föregående 

stycke, i kraft av just automatiseringen, oundvikligen innebära att personuppgifter 

behandlas på ett sådant sätt att PUL:s fulla regelverk blir tillämpligt (5 § 1 st. 

PUL). Om en arbetsgivare t.ex. avser att scanna av internet- och e-posttrafik 

                                            
 
12 Se Öhman & Lindblom, kommentaren till 3 § PUL om definitionen av personuppgift. 
13 Se Magnusson m.fl., s. 36. 
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efter vissa förutbestämda kriterier så är alltså hela PUL tillämplig. Är det däremot 

så att arbetsgivaren endast sporadiskt går in och läser något enskilt mail eller 

kontrollerar webbhistoriken slumpmässigt – utan att inrikta sig på att leta specifikt 

leta efter t.ex. trafik till en viss websida eller e-post från eller till en specifik 

avsändare – kommer missbruksregeln eventuellt istället att vara tillämplig (5 a § 

PUL).14 I det följande utgår jag från att övervakningen sker på ett automatiserat 

sätt i form av genomsökningar av e-post och internettrafik efter förutbestämda 

sökkriterier och att hanteringsregeln blir tillämplig. 

 

11.2 Personuppgiftsansvaret 

 

Enligt 3 § PUL är den personuppgiftsansvarig som "ensam eller tillsammans med 

andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av 

personuppgifter”. Som en första anmärkning, och vilket jag strax kommer 

återknyta till, är det således möjligt att det finns två eller fler 

personuppgiftsansvariga för samma behandling av personuppgifter. 

Att vara personuppgiftsansvarig innebär att man är den eller en av de personer 

som staten kan komma att vidta åtgärder mot (t.ex. genom vitesförbud men även 

straffrättsligt ansvar kan komma i fråga) i händelse av olaglig behandling av 

personuppgifter (jfr 44-49 §§ PUL). Det ska dock poängteras att det, i enlighet 

med grundläggande straffrättsliga principer, endast är den som faktiskt har gjort 

sig skyldig till den straffbelagda gärningen eller underlåtenheten som kan straffas 

för densamma om inte tillämplig straffbestämmelse föreskriver annat. Enligt 49 § 

PUL kan brott mot PUL leda till böter eller fängelse på mellan sex månader och 

två året beroende på om brottet är grovt. Det är den fysiska individ som har gjort 

sig skyldig till den enskilda överträdelsen som riskerar straff. Den 

personuppgiftsansvarige, om denna är en juridisk person, kan dock åläggas 

företagsbot.15 

                                            
 
14 Jfr Magnusson m.fl., s. 77. 
15 Öhman & Lindblom, kommentaren till 49 § PUL. 
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Datainspektionen har i ett beslut16 uttalat sig om hur man ska bedöma vem eller 

vilka som ska anses bestämma ändamålen och medlen för behandlingen av 

personuppgifter; 

”Vem som bestämmer över ändamålen avgörs genom en bedömning av de 

faktiska omständigheterna i det enskilda fallet. Avgörande för denna bedömning 

är bl.a. varför behandlingen utförs och vem som är initiativtagare till 

behandlingen. Att bestämma över medlen för behandlingen avser främst att 

bestämma över de tekniska och organisatoriska medlen för behandlingen, dvs. 

”hur” behandlingen ska gå till, t.ex. vilka personuppgifter som ska behandlas, 

vilka tredje män som ska få tillgång till de behandlade personuppgifter och när 

uppgifter ska raderas.” 

I fallet med övervakning av anställdas e-post och internettrafik i BYOD-

sammanhang torde det inte vara några som helst svårigheter att peka ut vem 

som är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 

kommer att förekomma. Arbetsgivaren är den som bestämmer ändamålet med 

behandlingen av personuppgifter i övervakningssituationen och det är 

arbetsgivaren som tar initiativ till åtgärderna. Detta kan vi enkelt konstatera 

genom att betänka att det förstås uteslutande är denne som har ett intresse av 

att exempelvis kontrollera huruvida personalen säljer företagshemligheter via 

arbetsmailen eller ägnar större delen av dagen åt att läsa Aftonbladet via 

internet. Vad gäller de tekniska och organisatoriska medlen för behandlingen är 

det likväl arbetsgivaren som bestämmer vilka uppgifter man är intresserad och 

med hjälp av vilka tekniska medel man ska komma åt dessa. Är det vissa 

nyckelord i mail som är intressanta eller vill man kanske få någon form av 

varningsflagg när en arbetstagare skickar ett mail som innehåller en i förhållande 

till dennes arbetsuppgifter orimligt stor bifogad fil? Likaså bestämmer förstås 

arbetsgivaren vem det är som ska få ta del av uppgifterna och hur länge dessa 

ska bevaras. Detta innebär sammantaget att vid automatiserad övervakning i 

BYOD-situationer så kommer arbetsgivaren att vara personuppgiftsansvarig. 

Man skulle förstås kunna hävda att det i många fall är den enskilde 

arbetstagaren som i någon mening bestämmer ändamålen och medlen för 

                                            
 
16 Datainspektionens beslut 2010-07-02, dnr 686-2010. 
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behandlingen av personuppgifter. Sannolikt kommer det till exempel vara någon i 

chefsposition som beslutar om vilka övervakningsåtgärder som ska vidtas, för 

vilket ändamål och hur den rent tekniskt ska gå till. Det ska därför påpekas att 

den enskilda individen på företaget – bortsett från det rent straffrättsliga ansvaret 

– inte kan göras personligt ansvarig enligt PUL. Denna person anses nämligen 

vara en medhjälpare till arbetsgivaren, d.v.s. den personuppgiftsansvarige.17  

Allt detta gäller bortsett från situationen då den anställde behandlar 

personuppgifter för ett rent privat ändamål – t.ex. genom att skicka rent privat e-

post från företagsmailen. I detta fall torde det stå klart att det är den anställde 

som bestämmer ändamålen etc. för behandlingen i PUL:s mening vilket gör 

densamma till personuppgiftsansvarig.18 Konsekvensen av detta är att det i 

många fall kommer finnas åtminstone två stycken personuppgiftsansvariga – den 

anställde och arbetsgivaren – för olika typer av personuppgiftsbehandlingar som 

sker i ett och samma elektroniska arbetsredskap.   

 

11.2.1 Är det någon skillnad vad gäller personuppgiftsansvar vid BYOD 
och vid användning av arbetsgivarens utrustning? 

 
Oavsett om arbetstagaren använder sin egen eller arbetsgivarens utrustning 

kommer det alltid att vara arbetsgivaren som bestämmer vilka uppgifter som ska 

samlas in, av vilken anledning, hur det ska gå till och hur länge uppgifterna ska 

bevaras. När den anställde använder sin privata enhet i tjänsten skulle det kunna 

benämnas som att arbetsgivaren gör enheten till sin personuppgiftsrättsligt.19 Det 

är således arbetsgivaren som är personuppgiftsansvarig i båda fallen.  

Den som bär det juridiska ansvaret och riskerar att drabbas av konsekvenser vid 

olaglig personuppgiftsbehandling är alltså den personuppgiftsansvarige. Vi kan 

därför sammanfattningsvis konstatera att det är arbetsgivaren som i fallet med 

automatiserad övervakning av anställda kommer behöva leva upp till 

personuppgiftslagens regelverk i BYOD-situationer. 

                                            
 
17 Se Öhman & Lindblom, kommentaren till personuppgiftsansvarig enligt 3 § PUL. 
18 Se Öman, s. 700. 
19 Jfr Cloud Sweden, BYOD – ”Bring your own device (BYOD) är mer struktur än teknik”, 
2013-10-18, s. 8. 
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11.3 Personuppgiftsbiträden 

 
I sammanhanget är det värt att poängtera att det inte är helt ovanligt att man 

väljer att anlita ett externt företag för att utföra elektronisk övervakning och 

kontroll. Detta företag kommer då att ”behandla personuppgifter för den 

personuppgiftsansvariges räkning” (jfr definitionen av personuppgiftsbiträde i 3 § 

PUL) vilket kräver upprättande av bland annat personuppgiftsbiträdesavtal 

mellan den personuppgiftsansvarige (läs: arbetsgivaren) och biträdet. 

Överenskommelsen fråntar dock inte arbetsgivaren det juridiska ansvaret för 

behandlingen (jfr 30 § 2 st. PUL). Datainspektionen kräver att ett sådant avtal 

åtminstone innehåller en reglering som innebär att:20 

 

a) personuppgiftsbiträdet är skyldigt att tillämpa svensk lagstiftning när det 

gäller behandlingen av personuppgifter; 

 

b) personuppgiftsbiträdet är skyldigt att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder 

enligt 31 § personuppgiftslagen; 

 

c) personuppgiftsbiträdet endast får behandla personuppgifter i enlighet med 

den personuppgiftsansvariges instruktioner och därmed säkerställa att 

personuppgiftsbiträdet inte behandlar personuppgifter för andra ändamål 

än dem som personuppgiftsbiträdet anlitats för; 

 

d) säkerställer att den personuppgiftsansvarige har kännedom om vilka 

andra personuppgiftsbiträden som kan komma att behandla den 

personuppgiftsansvariges personuppgifter; 

 

e) säkerställa att den personuppgiftsansvarige på lämpligt sätt har möjlighet 

att följa upp att personuppgiftsbiträden lever upp till den 

personuppgiftsansvariges krav på personuppgiftsbehandlingen och 

verkligen vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder; 

 

                                            
 
20 Datainspektionen, Molntjänster och personuppgiftslagen, s. 3. 
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f) säkerställa att det finns tekniska och praktiska förutsättningar att utreda 

misstankar om att någon hos den personuppgiftsansvarige eller hos något 

personuppgiftsbiträde haft obehörig åtkomst till personuppgifterna; samt 

 

g) säkerställa att parterna vet vilka åtgärder som ska vidtas vid avtalets 

upphörande så att personuppgiftsbiträdet inte har åtkomst till 

personuppgifterna därefter. 

 

För den arbetsgivare som överväger att implementera automatiserad 

övervakning i BYOD-situationer är det mot bakgrund av vad som beskrivits i 

detta avsnitt mycket viktigt att ha kunskap om vilka andra företag som är dess 

personuppgiftsbiträden för att man i förlängningen ska kunna fatta aktiva beslut 

om vilka som ska få ett sådant förtroendeuppdrag. Övervakning och kontroll av 

de anställdas elektroniska kommunikation får anses vara ett mycket 

integritetskänsligt ämne – i synnerhet när det tar sikte på vad som försiggår i 

privatägd utrustning – varför riskerna med att undermåliga säkerhetsföretag utför 

övervakningen riskerar att slå tillbaka på arbetsgivaren.  

Det finns dock möjligheter att i viss mån gardera sig mot tidigare nämnda risker. 

Bland Datainspektionens sanktionsmöjligheter avseende otillåten 

personuppgiftsbehandling återfinns möjligheten att utfärda vitesförelägganden 

riktade mot den personuppgiftsansvarige (44-46 §§ PUL). Arbetsgivaren som 

anlitar ett säkerhetsföretag för att utföra övervakningen kan förstås i 

personuppgiftsbiträdesavtalet inkludera en klausul med innebörden att biträdet 

ska hålla arbetsgivaren skadelös för eventuella viten som döms ut på grund av 

biträdets bristande behandling. Enligt mig bör arbetsgivaren även beakta risken 

att lida en goodwill-förlust om bristande behandling skulle komma till personalens 

och kunders kännedom genom exempelvis massmedia. Värdet på en sådan 

skada är många gånger mycket svår att uppskatta på förhand men jag anser att 

det är rimligt att denna risk kommer till utryck i biträdesavtalet i någon mening. 

Det kan till exempel regleras på så sätt att arbetsgivaren ges rätt att erhålla ett 

standardiserat vite från biträdet utöver ersättning för vad man kan behöva betala 

till svenska staten. Storleken på ett sådant vite bör enligt mig sättas tillräckligt 

högt för att avskräcka biträdet från att ta onödiga risker och se till att denne 



  23 

sköter sitt uppdrag med tillbörlig omsorg. Man måste förstås samtidigt beakta att 

det inte är helt enkelt att förmå det företag som ska bistå med 

övervakningsåtgärderna att gå med på ett alltför omfattande ekonomiskt ansvar. 

Detta är dock en fråga som får lösas genom avtalsförhandlingar och mitt syfte 

med detta stycke är endast att lyfta fram vikten av att beakta de aktuella riskerna 

under sådana förhandlingar. 

 

11.4 Grundläggande krav på varje personuppgiftsbehandling (9 § PUL) 
 
I 9 § PUL återfinns en uppräkning av grundläggande förutsättningar som ska 

vara uppfyllda för att den tilltänka övervakningen ska vara tillåten enligt PUL. I 

allmänhet lär inte kraven enligt första stycket, punkterna e, f, g, och h innebära 

några problem vid automatiserad övervakning av anställdas e-post och 

internettrafik i BYOD-situationer.21 Jag kommer i fortsättningen därför att 

fokusera på övriga delar av 9 § PUL. 

 

11.4.1 Laglig och korrekt behandling i enlighet med god sed 

 

Bland förutsättningarna finns krav på att behandling sker lagligt och på ett 

korrekt sätt i enlighet med god sed (se 9 § 1 st. a och b. PUL). Enligt förarbetena 

till PUL;22  

”Vad som är god sed vid behandling av personuppgifter får avgöras i 

rättstillämpningen mot bakgrund av bl.a. de mer preciserade föreskrifter som kan 

utfärdas med stöd av lagen, de branschregler på området som kan ha utarbetats 

av etablerade branschorganisationer eller andra representativa 

sammanslutningar och hur ansvarsfulla personuppgiftsansvariga som regel beter 

sig.”  

Kravet på laglig behandling innebär utöver att personuppgiftsbehandlingen (läs: 

övervakningen) måste vara förenlig med PUL även att 

personuppgiftsbehandlingen är olaglig om den strider mot t.ex. god sed i 
                                            
 
21 Jfr Öman, s. 701 f. 
22 Prop. 1997/98:44, s. 106. 
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arbetslivet.23  Hur detta begrepp ska tolkas vid behandling av personuppgifter vid 

övervakning av anställdas e-post och internettrafik vid BYOD-situationer är i 

princip en arbetsrättslig fråga och därmed i stor utsträckning Arbetsdomstolens 

[cit. AD] sak att avgöra. Om den tilltänkta behandlingen står i strid med god sed 

på arbetsmarknaden så strider den även mot god sed i PUL:s bemärkelse.24 Här 

blir det tydligt att frågor om övervakning av arbetstagares elektroniska 

kommunikation vid BYOD-situationer lämpligen besvaras i samband med att 

man tar ställning till dess rent arbetsrättsliga aspekter.  

Begreppet god sed har av AD i allmänhet använts för att komma åt åtgärder av 

arbetsgivare som strider mot allmän moral – främst åtgärder som prima facie 

framstår som otillbörliga – och enligt ett rättsfall från AD tar det sikte på ”mycket 

särpräglade situationer som ligger uppenbart utanför vad som kan accepteras på 

en arbetsplats”.25 En åtgärd – t.ex. automatiserad övervakning av e-post och 

internettrafik – i arbetslivet som strider mot god sed är otillåten ur såväl ett 

arbets- som PUL-rättsligt perspektiv varför begreppet är centralt vid 

implementering av sådana åtgärder. 

Vad gäller god sed vid specifikt integritetskänsliga åtgärder har begreppets 

innebörd tolkats av AD utifrån vad som är proportionerligt och efter en 

intresseavvägning mellan arbetsgivarens intresse av åtgärden i fråga och 

arbetstagarens intresse av personlig integritet.26 Detta skiljer sig åt från hur AD 

normalt bedömer god sed på så sätt att man inte söker stöd i det faktiska 

beteendet på arbetsmarknaden.27 

I ett mål28 tog AD ställning till tillåtligheten av obligatoriska drogtester på en 

arbetsplats – ett kärnkraftverk – mot bakgrund av bland annat hur begreppet god 

sed skulle tolkas. I just detta fall ansåg AD att det bland annat på grund av det 

viktiga i att allmänheten har förtroende för säkerheten på en kärnkraftanläggning 

var motiverat att drogtesta personalen även utan att misstanke om missbruk 

förelåg. Jag anser att fallet är av intresse även vid en bedömning av om 

                                            
 
23 Se Öman, s. 702. 
24 Se Öman, s. 701 f. 
25 Se Öman, s. 690 och AD 1985 nr 112. 
26 Jfr AD 2001 nr 3. 
27 Se Källström, s. 386. 
28 AD 1998 nr 97. 
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automatiserad övervakning av internet och e-post i BYOD-situationer är förenliga 

med god sed. Automatiserad övervakning måste anses vara en mycket 

integritetskänslig åtgärd om den tar sikte på e-post och internettrafik utan 

möjlighet att skilja vad som är rent privat och vad som är arbetsrelaterat. Som 

utgångspunkt måste enligt mig en sådan sammanblandning vara oundviklig i och 

med att arbetstagaren får förutsättas använda sin hårdvara för privata ändamål i 

lika stor utsträckning som för sitt arbete när fråga är om BYOD-situationer. 

Arbetsgivaren kommer ju genom övervakningen att gå igenom privat e-post och 

internettrafik i jakten på illojalt och brottsligt beteende. Det måste enligt mig i 

likhet med kärnkraftverksmålet därför föreligga ett synnerligen starkt intresse av 

övervakningen för att arbetsgivaren ska få införa sådana åtgärder utan att det 

strider mot god sed i arbetslivet. I avsnitt 11.5.2.3 nedan presenterar jag ett 

förslag till lösning på denna problematik som bör kunna minska 

integritetsintrånget avsevärt och därmed även minska risken att åtgärden strider 

mot god sed.  

Begreppet god sed återkommer som en röd tråd i detta sammanhang och jag 

kommer flera gånger att återkomma till dess betydelse för tillämpningen av PUL. 

Enligt förarbetena till personuppgiftslagen är det tveksamt om kravet på korrekt 

behandling har någon självständig betydelse. I sammanhanget kan det dock 

påpekas att om en arbetsgivare t.ex. har olagligt avlyssnat en arbetstagares 

telefonsamtal och därefter behandlar insamlade uppgifter på ett i övrigt enligt 

PUL tillåtet sätt så lär det knappast vara fråga om en korrekt behandling.29  

 

11.4.2 Gallring 

 

Vid behandling av personuppgifter gäller att uppgifterna endast får bevaras så 

länge de är nödvändiga med hänsyn till ändamålen med behandlingen (9 § 1 st. i 

PUL). Som framgår av lagtexten måste den tillåtna lagringstiden bedömas från 

fall till fall. Om arbetsgivaren kontrollerar de anställdas internet- och/eller e-

postanvändning genom exempelvis regelbundna stickprovskontroller anser 

                                            
 
29 Jfr Ds 2005:50, s. 102. 
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Datainspektionen att uppgifterna får bevaras i tre månader innan de gallras.30  

Genomför arbetsgivaren kontrollerna mer sällan en gång i månaden kan en 

något längre lagringstid accepteras. För de arbetsgivare som visserligen loggar 

kommunikationen men aldrig genomför kontroller bör uppgifterna gallras redan 

inom en månad enligt Datainspektionen.  

Rekommendationerna ovan tar sikte på övervakning vid användning av 

arbetsgivarens utrustning. Vid automatiserad övervakning i BYOD-situationer bör 

enligt min mening uppgifterna lagras kortare tider än de som Datainspektionen 

föreslagit. Det beror på att övervakningen äger rum i realtid – jag utgår som 

nämnts under avsnitt 9 från att mjukvaran filtrerar e-posten och internettrafiken i 

realtid – och att arbetsgivaren därför kan agera snabbare på den insamlade 

informationen. Jag har inte kunnat finna några rekommendationer för gallring 

som tar sikte på personuppgifter vid automatiserad övervakning i BYOD-

situationer men enligt min mening borde en till två veckors lagringstid vara 

tillräckligt för att ändamålet ska kunna uppfyllas. Man får dock göra en 

bedömning i det enskilda fallet av hur lång tid uppgifterna behöver bevaras. 

Tydliga gallringsrutiner är sammanfattningsvis påkallat och dessa bör framgå av 

företagets IT-policy (se vidare avsnitt 11.4.3). 

 

11.4.3 Ändamålsbestämning och information 
 

Arbetsgivaren måste ha bestämt klart och tydligt för vilket ändamål uppgifter om 

e-post och internettrafik samlas in. Dessa ändamål måste vara ”särskilda, 

uttryckligt angivna och berättigade” (9 § 1 st. c PUL). Uppgifterna får heller inte 

behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för vilket de samlats in 

för (9 § 1 st. d PUL). Att ändamålen ska vara berättigade förekommer även i 

bestämmelsen om intresseavvägning i 10 § f) PUL och jag kommer diskutera 

detta rekvisit nedan under avsnitt 11.5.2.1. 

Att uppgifterna kan komma att användas ”för kontroller” är inte tillräckligt precist 

för att ändamålet ska anses bestämt. Det ska enligt Datainspektionen vara klart 

om övervakningen sker av t.ex. tekniska, säkerhetsmässiga skäl och/eller för att 
                                            
 
30 Datainspektionens rapport 2005:3, s 19. 
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följa upp att företagets policy följs.31  Det behöver därför finnas en tydlig policy 

för vad arbetstagarna får använda arbetsgivarens utrustning till för ändamål och 

att övervakningen sker i syfte att kontrollera att dessa regler följs. Arbetstagaren 

ska dessutom ha fått klar och tydlig information om ändamålet med 

behandlingen av personuppgifter (läs: övervakningsåtgärderna) och företagets 

policys innan övervakningen påbörjas (23 § PUL). Det är inte tillräckligt att 

endast ange att ”kontroller kan komma att genomföras” eller att ”arbetsgivaren 

har rätt att […] kontrollera vilka webbplatser [arbetstagaren] besökt […]”. Syftet 

med övervakningen måste framgå tydligt.32  

Det är enligt Datainspektionen lämpligt att ange hur ofta kontroller sker, hur de 

utförs och vilka uppgifter som kontrolleras.33 Även vem på företaget som utför 

övervakningen och tar del av personuppgifterna bör framgå.34 Enligt Artikel 29-

gruppen som består av EU:s medlemsstaters tillsynsmyndigheter för 

personuppgiftsskydd så bör informationen innehålla åtminstone:35 

 
a) ”Regler för användning av e-post och Internet inom företaget där det i 

detalj anges i vilken utsträckning företagets kommunikationsmedel får 

användas för de anställdas personliga/privata kommunikationer (t.ex. 

begränsningar när det gäller tidpunkt och varaktighet). 

b) Skäl till och ändamål för övervakningen, om sådan utförs. Om 

arbetsgivaren uttryckligen har tillåtit användning av företagets 

kommunikationsmedel för privata ändamål, är det endast under mycket 

begränsade omständigheter som sådana kommunikationer får utsättas för 

övervakning. Syftet kan t.ex. vara att säkerställa informationssystemets 

säkerhet (viruskontroll). 

c) Uppgifter om de övervakningsåtgärder som vidtas, d.v.s. vem? vad? hur? 

när? 

                                            
 
31 Datainspektionens rapport 2005:3, s 14. 
32 Se Datainspektionens beslut 2006-09-22, Dnr 1897-2005. 
33 Jfr Datainspektionens rapport 2005:3, s 30 f. 
34 Jfr Lindberg & Westman, s. 195. 
35 Article 29 Working Party, Working document on the surveillance of electronic 
communications in the workplace, s. 14. 



  28 

d) Uppgifter om vilka förfaranden som används vid genomförandet, med 

angivande av hur och när de anställda kommer att informeras om brott 

mot de interna reglerna och få möjlighet att svara på sådana anklagelser.” 

 

Som framgår av punkt b) ovan är det endast i mycket begränsad utsträckning 

som arbetsgivaren kan tänkas ha rätt att kontrollera privat e-post och 

internettrafik. Enligt den svenska Datainspektionen bör informationen innehålla 

uppgifter om huruvida sådan kommunikation kan komma att granskas vid 

brottsutredningar eller av säkerhetsskäl.36  

Enligt min mening är PUL:s krav på ändamålsbestämning och information till den 

anställde relativt enkelt att uppfylla. Det konkreta innehållet i informationen som 

ska lämnas är direkt avhängigt dels vad och i vilken utsträckning arbetsgivaren 

har rättslig grund att övervaka, dels vad arbetsgivaren själv anser sig ha intresse 

av att kunna övervaka och kontrollera. I och med att informationen måste lämnas 

innan behandlingen av personuppgifter påbörjas är det dock mycket viktigt att 

arbetsgivaren i god tid utvärderar vilket behov av övervakning man har. Så länge 

informationen är korrekt i den meningen att den reflekterar vad företaget får och 

avser att göra kan det enligt mig mycket väl vara en god idé att informera om att 

mer omfattande övervakning kan komma att utföras än vad arbetsgivaren på 

förhand tror sig vara i behov av. Detta behov kan förändras med tiden och då 

kan det straffa sig att inte ha lämnat erforderlig information trots att åtgärden i sig 

är förenlig med PUL i övrigt.37 Att information har lämnats om 

övervakningsåtgärder betyder dock förstås inte att dessa åtgärder nödvändigtvis 

är förenliga med PUL i övrigt. Det är dock inte heller vad jag menar med att 

arbetsgivaren bör informera om mer omfattande övervakningsåtgärder än man 

tror sig ha behov av. De allra flesta arbetsgivare litar sannolikt på sina anställda 

och tror sig därför på förhand inte ha ett särskilt stort behov av övervakning och 

kontroll. Analysen av övervakningsbehovet bör dock ta sikte på objektiva 

omständigheter som går att fastställa utifrån verksamheten i frågas natur. 

Företaget bör fundera över vilka företagshemligheter man förvaltar eller kan 
                                            
 
36 Datainspektionens rapport 2005:3, s 31. 
37 Jfr Datainspektionens beslut 2006-09-22, Dnr 1897-2005 där Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset hade rätt att göra kontroller men inte informerat om syftet med 
kontrollerna. 
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komma att förvalta, vilken skada illojalt beteende kan komma att orsaka, värdet 

på företagets kundregister m.m. Utifrån dessa omständigheter bör man enligt 

mig och i enlighet med min analys och mina rekommendationer nedan fastställa 

det potentiella behovet av övervakning och kontroller för att på förhand lämna 

information om detta till arbetstagarna i enlighet med ovan.   

 

11.5 Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen 

 

För att automatiserad övervakning av anställdas e-post och internettrafik som tar 

sikte på BYOD-situationer – vilket, som konstaterats ovan, innebär behandling 

av personuppgifter på ett automatiserat sätt – ska vara tillåtet krävs lagligt stöd 

för behandlingen. I 10 § PUL räknas uttömmande upp de grunder som kan 

rättfärdiga behandling såvitt gäller personuppgiftsbehandling för sådana syften 

som denna uppsats tar sikte på; 

 

”Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt 

samtycke till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att  

a) ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller åtgärder som 

den registrerade begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas, 

b) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra en rättslig skyldighet, 

c) vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas, 

d) en arbetsuppgift av allmänt intresse skall kunna utföras, 

e) den personuppgiftsansvarige eller en tredje man till vilken personuppgifter 

lämnas ut skall kunna utföra en arbetsuppgift i samband med 

myndighetsutövning, eller 

f) ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den 

personuppgiftsansvarige eller hos en sådan tredje man till vilken 

personuppgifterna lämnas ut skall kunna tillgodoses, om detta intresse 

väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den 

personliga integriteten.” 
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I detta sammanhang är det samtycke enligt första stycket och en sådan 

intresseavvägning som punkten f) handlar om som blir av intresse att diskutera i 

det följande som potentiella lagstöd för övervaknings- och kontrollåtgärder i 

arbetslivet med avseende på e-post och internettrafik.38 Jag kommer därför inte 

att beröra övriga punkter i 10 § PUL. 

 

11.5.1 Kan övervakning ske med stöd av samtycke?  

 

Samtycke definieras i 3 § PUL som ”varje slag av frivillig, särskild och otvetydig 

viljeyttring genom vilken den registrerade, efter att ha fått information, godtar 

behandling av personuppgifter som rör honom eller henne”. Man kan 

inledningsvis konstatera att det för att ens vara tal om samtycke krävs att vad 

som sägs i avsnitt 11.4.3 ovan om information om personuppgiftsbehandlingen 

(läs: övervakningsåtgärderna) måste vara uppfyllt redan innan viljeyttringen från 

den anställde. Det är i förhållande till vad informationen innehåller som den 

anställde ska samtycka.39 Därtill ska det konstateras att ett samtycke inte kan 

användas för att frångå de grundläggande kraven på personuppgiftsbehandling 

enligt 9 § PUL.40  

Samtycket kan vara såväl muntligt som skriftligt men med tanke på att 

arbetsgivaren måste kunna bevisa att giltigt samtycke föreligger är det förstås 

lämpligt att samtycket dokumenteras skriftligen. I kraven på en särskild och 

otvetydig viljeyttring ligger att samtycket inte kan vara hypotetiskt.41 

I det sammanhang som denna uppsats behandlar är det framförallt kravet på en 

”frivillig […] viljeyttring” som är intressant att diskutera. Inom ramen för ett 

anställningsförhållande är arbetstagaren många gånger mycket beroende av 

arbetsgivaren och den senare har en inte obetydlig möjlighet att utnyttja sin 

starka ställning för att få igenom sin vilja. Det är således oftast svårt att hävda att 

en arbetstagare verkligen frivilligt skulle kunna samtycka till den 

personuppgiftsbehandling som exempelvis övervakning av e-post och 
                                            
 
38 Jfr Öman, s. 702. 
39 Jfr kravet på ”viljeyttring […] efter att ha fått information […]” enligt 3 § PUL. 
40 Se Öman, s. 701. 
41 Se Öman & Lindblom, kommentaren till samtycke enligt 3 § PUL. 
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internettrafik innebär inom ramen för ett anställningsförhållande.42 Mot bakgrund 

av detta är det därför föga förvånande att den generella uppfattningen från såväl 

myndighetshåll som i doktrin verkar vara att det ställs krav på att arbetstagaren 

ges rimliga alternativ till den tilltänka personuppgiftsbehandlingen, kan avböja att 

samtycka utan att det innebär några nackdelar och när som helst kan återkalla 

sitt samtycke, för att frivillighetskravet ska anses uppfyllt.43  

Det har från vissa håll påståtts att en arbetstagares samtycke ”enklare” skulle 

vara giltigt om det lämnas innan eller i samband med att ett avtal om anställning 

ingås och att detta därför skulle vara en framkomlig väg för den arbetsgivare 

som vill övervaka t.ex. den anställdes e-post och internettrafik som genereras i 

tjänsten – oavsett om övervakningen tar sikte på BYOD-situationer eller när 

arbetsgivaren tillhandahåller utrustningen i fråga.44 Detta skulle bero på att 

arbetstagaren är mindre beroende i denna situation och att ett verkligt fritt val 

därmed skulle föreligga. Den här uppfattningen är däremot inte unison och 

motsatt uppfattning har framförts i bland annat en statlig utredning som föreslog 

ny integritetslagstiftning på arbetsrättens område.45 Till stöd för den motsatta 

bedömningen anfördes att en arbetssökande tvärtom sannolikt är särskilt 

pressad att acceptera vilken form av personuppgiftsbehandling som helst för att 

inte missa tillfället till anställning. Om man avböjer att samtycka till den 

personuppgiftsbehandling som exempelvis övervaknings- och kontrollåtgärder 

innebär så är man, precis som det skrivs i utredningen, sannolikt inte aktuell för 

jobbet längre.46 

Efter att ha tagit del av de två olika hållningarna till frågan som redovisats ovan 

är det enligt mig tydligt vilket alternativ som måste vara förenlig med gällande 

rätt. Jag menar precis som utredaren att det är omöjligt att anse att den anställde 

lämnat samtycket frivilligt i verklig mening om det är ett villkor för anställning. 

Även om detta inte är ett uttryckligt villkor för anställning är det många gånger 

                                            
 
42 Jfr Magnusson m.fl., s. 75. 
43 Se t.ex. Datainspektionen informerar – Personuppgifter i arbetslivet, s. 24 och Öhman 
& Lindblom, kommentaren till samtycke enligt 3 § PUL. 
44 Jfr Öhman & Lindblom, kommentaren till samtycke enligt 3 § PUL och 
Datainspektionens rapport 2005:3, s. 22.  
45 Se SOU 2009:44, s. 112. 
46 A.a., s. 112. 
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omöjligt för den arbetssökande att bedöma vad följden blir om man avböjer att 

samtycka – och detta oavsett om arbetsgivaren påstår att man den 

arbetssökande fortfarande är aktuell för anställningen om samtycke inte lämnas. 

Möjligen kan det finnas särskilda kategorier av arbetstagare som på grund av sin 

särskilt höga kompetens eller i kraft av att vara särskilt efterfrågade på 

arbetsmarknaden för tillfället, har så pass stor valfrihet på arbetsmarknaden att 

just dessa personer kan lämna ett frivilligt samtycke. Hur ska man då bedöma 

detta på ett rättssäkert sätt? Risken för felbedömningar kommer gå ut över 

arbetsgivaren eftersom det är denna som i kraft av personuppgiftsansvarig bär 

bevisbördan för att giltigt samtycke lämnats.47 Det är därför inte en enkel uppgift 

för arbetsgivaren att avgöra – och inte heller för en erfaren jurist för den delen. 

Ytterligare en aspekt med att använda sig av samtycke för att rättfärdiga 

övervakning av t.ex. de anställdas e-post är att det endast är möjligt att samla in 

samtycken från de egna anställda och inte från avsändare av e-post som 

befinner sig utanför den egna organisationen. Ett automatiserat övervaknings 

och kontrollförfarande där man exempelvis söker igenom inkommande e-post 

och letar efter vissa nyckelord kommer många gånger innebära behandling av 

såväl avsändares som mottagares personuppgifter. Detta är givetvis något som 

arbetsgivaren måste beakta och som, precis som artikel 29-gruppen har 

konstaterat, innebär ytterligare en anledning till att det är svårt att rättfärdiga 

övervakning och kontroll med stöd av samtycke.48 Mottagandet av det enskilda 

e-postmeddelandet behöver inte innebära något problem i och med att det får 

anses röra sig om sådant ostrukturerat material som undantas större delen av 

PUL:s tillämplighet (5 a § PUL). Jag utgår som nämnt i avsnitt 11.1 ovan från att 

övervakningen kommer att utföras på ett sådant sätt att hanteringsregeln blir 

tillämplig. Detta kommer därmed med nödvändighet att gälla även beträffande 

avsändarnas personuppgifter med konsekvens att hela PUL blir tillämplig (5 § 

PUL). Givetvis måste det därför finnas rättsligt stöd för behandling av 

avsändarnas personuppgifter också.  

                                            
 
47 Se t.ex. Datainspektionen, Samtycke enligt personuppgiftslagen, s. 7. 
48 Se Article 29 Working Party, Working document on the surveillance of electronic 
communications in the workplace, s. 21. 
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Mot bakgrund av beskrivningen som målats ovan kan man fråga sig om det finns 

någon poäng över huvud taget för arbetsgivaren att använda sig av samtycke 

som rättslig grund för personuppgiftsbehandling i samband med 

övervakningsåtgärder med avseende på arbetstagares elektroniska 

kommunikation. Vad vore poängen för arbetsgivaren om arbetstagarna själva 

fick välja mellan övervakning large, medium, small eller ingen övervakning alls – 

vilket jag menar tycks vara följden av gällande rätt utifrån vad jag hittills har 

redovisat? Det är dessutom opraktiskt att använda sig av samtycke som lagligt 

stöd när den anställde när som helst kan återkalla sitt samtycke med följden att 

eventuell pågående övervakning omedelbart måste avbrytas om man inte kan 

finna annat lagstöd för den personuppgiftsbehandling som förfarandet innebär 

(jfr 12 § 1 st. PUL). I en sådan situation ligger det närmast till hands att 

arbetsgivaren söker nytt rättsligt stöd för övervakningen i 10 § f) PUL som kan 

göra personuppgiftsbehandling laglig efter en intresseavvägning mellan 

arbetsgivarens intresse av behandlingen och arbetstagarens intresse av 

personlig integritet. Den anställde kan nämligen inte motsätta sig behandling av 

personuppgifter som är tillåten även utan dennes samtycke (12 § 2 st. PUL).  

Det ska dock noteras att personuppgifter som redan samlats in och behandlats 

med stöd av samtycke även fortsättningsvis får behandlas med stöd av det 

sedermera återkallade samtycket. Uppgifterna får inte uppdateras eller 

kompletteras.49  Kravet på gallring av uppgifter som blivit t.ex. inaktuella eller 

ofullständiga kan dock i praktiken innebära att uppgifterna måste utplånas.50 Allt 

detta är förstås av intresse för den arbetsgivare som redan har implementerat ett 

övervakningsprogram med stöd av samtycke och sedan upptäckt t.ex. illojalt 

eller brottsligt beteende från en arbetstagare som man nu vill beivra. Om 

arbetsgivaren i en sådan situation vill fortsätta eller kanske till och med utöka 

övervakningen och kontrollerna mot den enskilda arbetstagaren kommer det 

återkallade samtycket mot bakgrund av vad som avhandlats i det här avsnittet 

göra livet lite svårare för arbetsgivaren. Denna situation ryms inom vad som 

behandlas i avsnitt 11.5.3 nedan. 

 
                                            
 
49 Datainspektionen, Samtycke enligt personuppgiftslagen, s. 11. 
50 Se Öman & Lindblom, kommentaren till 12 § 1 st. PUL. 
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11.5.1.1 Finns det några lösningar på samtyckesproblematiken? 

 

Enligt Öman bör inte kravet på frivillighet hindra arbetsgivare från att villkora 

privat användande av arbetsgivarens e-postsystem med att arbetstagaren 

samtycker till att – privat – e-post får kontrolleras för att följa upp att gällande 

riktlinjer för e-postanvändningen följs eller för att få kännedom om förhållanden 

som kan ge grund för arbetsrättsliga åtgärder.51 Jag delar Ömans uppfattning – 

som inte tar sikte på BYOD-situationer – vad gäller tolkningen av 

frivillighetskravet och anser att man borde kunna applicera samma resonemang 

även på internetsurfande. Så länge inte anställnings- eller kollektivavtal stipulerar 

att arbetstagaren har rätt till privat surfande och e-post via arbetstagarens 

nätverk så bör detta anses vara en förmån som arbetsgivaren kan bevilja 

arbetstagarna i utbyte mot att man får övervaka de anställdas privata trafik.  

Samtycke bör enligt mig dock inte användas som rättslig grund för att övervaka 

och kontrollera arbetsrelaterad elektronisk kommunikation. Som jag kommer 

redovisa nedan under avsnitt 11.5.2 kan det finnas förutsättningar att göra detta 

även utan samtycke.52 Om arbetsgivaren ändå väljer att inhämta samtycke för 

övervakning och kontroll av sådan trafik måste denne vara beredd på att 

samtycket kan återkallas när som helst.53 I sådant fall kommer det som har 

framgått ovan i detta avsnitt att innebära problem för arbetsgivaren. Det i detta 

stycke sagda tar inte sikte på specifikt BYOD-situationer. 

Vad gäller BYOD kan jag föreställa mig ett upplägg då samtycke till övervakning 

skulle kunna anses ha lämnats frivilligt. Om arbetstagaren får välja mellan att 

använda egen utrustning eller arbetsgivarens och det förstnämnda alternativet 

villkoras av att samtycke till övervakning av privat trafik lämnas skulle man – i 

likhet med resonemanget i föregående stycke – enligt mig kunna anse att 

samtycket lämnas frivilligt. Om arbetsgivaren skulle ge arbetstagarna denna 

valmöjlighet bör det enligt mig vara fråga om ett verkligt fritt val. Det finns ju ett 

mycket rimligt alternativ för arbetstagaren till att samtycka – nämligen att 

använda arbetsgivarens utrustning.  På detta sätt anser jag att arbetsgivaren 

                                            
 
51 Se Öman, s. 703. 
52 Jfr SOU 2009:44, s. 113. 
53 Jfr Öman, s. 703. 
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faktiskt kan komma runt problematiken med sammanblandning av privat och 

arbetsrelaterad trafik i BYOD-situationer (se vidare avsnitt 11.5.2 om 

intresseavvägning nedan) på ett för arbetsgivaren förmånligt sätt. Om 

arbetstagaren vill återkalla sitt samtycke kan arbetsgivaren i sin tur med stöd av 

arbetsledningsrätten förbjuda användande av privat utrustning i tjänsten.54 Det 

finns dock ett betydande problem med den här lösningen. Många arbetstagare är 

förstås varsamma med att tumma på den personliga integriteten och vill 

förmodligen inte behöva göra det för att få använda egen utrustning i arbetet. 

Samtycket behöver dock givetvis inte utformas på ett sådant omfattande sätt att 

det uttryckligen ger tillgång till all privat e-post och internettrafik. Sannolikt anser 

genomsnittsarbetsgivaren sig i regel inte heller ha behov av att få göra det men 

det ligger sakens natur att sådan automatiserad övervakning som den här 

uppsatsen handlar om svårligen kan utformas så att den gör åtskillnad på privat 

och arbetsrelaterad trafik.  

 

11.5.2 Kan övervakning ske efter en intresseavvägning? 

 

Med stöd av en så kallad intresseavvägning kan en personuppgiftsansvarig 

under vissa förutsättningar utföra personuppgiftsbehandlingar utan att den 

registrerades samtycke och ytterst mot dennes uttryckliga vilja (10 § 1 st. f PUL). 

Bestämmelsen innehåller ett krav på att personuppgiftsbehandlingen i fråga sker 

för att ett ändamål som rör ett ”berättigat intresse” ska kunna tillgodoses och att 

detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning 

av den personliga integriteten. Mot bakgrund av vad jag beskrivit ovan i avsnitt 

11.5.1.1 om det kloka i att inte använda samtycke som rättsligt stöd för 

övervakningsåtgärder avseende arbetsrelaterad e-post och internettrafik är detta 

avsnitt av stort intresse trots min slutsats ovan om att samtycke skulle kunna 

användas avseende privat trafik i BYOD-situationer. Bestämmelsen har karaktär 

                                            
 
54 Jfr vad som sägs om arbetsledningsrätten under avsnitt 11.5.2.3. 
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av generalklausul och kan tillämpas när det saknas annat stöd för en tilltänkt 

behandling av personuppgifter.55  

 

11.5.2.1 Berättigat intresse 

 

Det framgår som nämnts redan av 9 § 1 st. c) att personuppgifter endast får 

samlas in för berättigade ändamål. Det har åtminstone från svenskt håll 

ifrågasatts om kravet har någon självständig betydelse.56 För att kunna tillämpa 

bestämmelsen om intresseavvägning vid automatiserad övervakning i arbetslivet 

bör man dock enligt mig först och främst ta ställning till om den 

personuppgiftsbehandling som detta innebär kommer ske för att tillgodose ett 

berättigat intresse. Det är ju ytterst vikten av arbetsgivarens berättigade intresse 

som vid intresseavvägningen ska ställas mot arbetstagarnas berättigade intresse 

av skydd för den personliga integriteten.  

Enligt Artikel 29-gruppen innebär kravet på insamling av personuppgifter för ett 

berättigat ändamål att insamlingen utöver att vara förenlig med 

personuppgiftslagstiftning även måste vara förenlig med övrig lagstiftning, t.ex. 

gällande arbetsrätt.57 För svenskt vidkommande är det framför allt god sed i 

arbetslivet som är av intresse (se vidare avsnitt 11.4.1). Här blir det tydligt att 

PUL:s systematik är något märklig i och med att begreppet god sed har 

betydelse för att en personuppgiftsbehandling ska vara tillåten enligt såväl 9 § 

som 10 § PUL. Båda paragraferna torde dock ställa samma typ av krav på den 

personuppgiftsansvarige. 

Arbetsgivaren får anses ha ett legitimt intresse av att bedriva sin verksamhet på 

ett effektivt sätt och skydda sig mot ansvarsskyldighet och skada som 

arbetstagarna kan ge upphov till. Detta utgör ett sådant berättigat intresse som 

kan göra övervaknings och kontrollåtgärder lagenliga vid en intresseavvägning 

enligt 10 § 1 st. f) PUL. Arbetsgivaren kan även ha ett berättigat intresse av att 

hindra en konkurrent från att ta del av hemlig information, liksom att upprätthålla 
                                            
 
55 Jfr Öhman & Lindblom, kommentaren till samtycke enligt 10 § PUL, avsnittet ”Efter en 
intresseavvägning – punkt f”. 
56 Jfr SOU 2001:32, s. 122 f. 
57 Se Article 29 Working Party, Opinion 03/2013 on purpose limitation, s. 19 f. 
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korrespondens när den anställde inte finns på kontoret eller har avslutat sin 

anställning.58 

Förutsatt att arbetsgivaren till exempel har en klar och tydlig IT-policy som 

tydliggör vad arbetstagarna får och inte får göra med arbetsgivarens utrustning 

och/eller hur personuppgifter får behandlas i tjänsten så måste arbetsgivaren 

anses ha ett berättigat intresse av att följa upp efterlevnaden av dessa mot 

bakgrund av vad som sagts i föregående stycke.  

Vad gäller övervakning i samband med att anställda använder hårdvara som 

tillhandahålls av arbetsgivaren får därför kravet på att arbetsgivaren har ett 

berättigat intresse av personuppgiftsbehandlingen i fråga enligt min bedömning 

och mot bakgrund av vad mitt arbete hittills redovisat anses vara relativt enkelt 

att uppfylla.  

I BYOD-sammanhang är frågan inte lika enkel enligt mig. Arbetsgivaren kan 

visserligen ha en policy som säger vad arbetstagarna får göra på arbetstid men 

kan självfallet inte reglera vad arbetstagarna gör med sin privata utrustning 

utanför arbetstid. Detta borde t.ex. ligga utanför vad som utgör god sed på 

arbetsmarknaden enligt min bedömning och därmed inte förenligt med svensk 

arbetsrätt.59 I förlängningen har arbetsgivaren därför inte heller ett berättigat 

intresse av den personuppgiftsbehandling som uppföljning av en sådan reglering 

av användning utanför arbetstid skulle innebära.  

Det är enligt mig inte helt självklart att arbetsgivaren har ett berättigat intresse av 

att behandla den anställdes personuppgifter när vi talar om övervakning i BYOD-

situationer. Å ena sidan skulle man enligt mig kunna argumentera för att det är 

uppenbart otillbörligt att bevaka aktiviteter som äger rum i arbetstagarens privata 

utrustning och därmed i strid med god sed i arbetslivet. Å andra sidan kan man 

enligt mig också argumentera för att arbetstagaren genom att på frivillig basis 

använda utrustningen för arbetsrelaterade ärenden ger arbetsgivaren ett 

berättigat intresse av att kunna kontrollera vad som sker på enheten i fråga för 

                                            
 
58 Jfr Article 29 Working Party, Working document on the surveillance of electronic 
communications in the workplace, s. 4, 14 och 17. 
59 Jfr vad som sagts ovan under avsnitt 11.4.1 om god sed i arbetslivet. 
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att kunna följa upp sina policys och skydda sig mot illojalt och brottsligt 

beteende.  

En sak är dock klar – om arbetstagarna behandlar personuppgifter i tjänsten så 

kommer arbetsgivaren att vara personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar. 

Det är arbetsgivaren som anses bestämma ändamålet med de behandlingar 

som anställda gör och dessa kan inte heller vara personuppgiftsbiträden 

eftersom sådana alltid måste finnas utanför den egna organisationen.60 I och 

med detta kommer arbetsgivaren ha ett berättigat intresse – en skyldighet skulle 

man till och med kunna argumentera för61 – att kunna kontrollera vad den 

anställde gör för personuppgiftsbehandlingar även vid BYOD-lösningar i 

tillräckligt stor utsträckning för att säkerställa att arbetsgivaren i egenskap av 

personuppgiftsansvarig inte gör sig skyldig till överträdelser av PUL. Likväl har 

arbetsgivaren ett berättigat intresse av att förhindra att exempelvis 

företagshemlig information sprids till konkurrenter när den anställde använder sin 

egen utrustning. 

Enligt advokat Henrik Bengtsson bör det vara förenligt med god sed i arbetslivet 

att övervaka anställdas e-postkommunikation om syftet är att säkerställa 

efterlevnad av företagets policys, för att bedöma om arbetsrättsliga sanktioner 

kan vidtas och av säkerhetsskäl.62 Bengtssons resonemang tar sikte på 

övervakning av anställdas e-post när denna skickas från hårdvara som tillhör och 

tillhandahålls av arbetsgivaren. Naturligtvis kan integritetsintrånget uppfattas 

som betydligt mer omfattande så snart den anställde istället använder privat 

utrustning för att skicka e-post i och med att det – som nämnts – kan vara 

omöjligt att skilja på vad som är privat och arbetsrelaterat. Jag är dock av 

uppfattningen att när det kommer till just e-post så bör resonemanget tåla att 

överföras även på BYOD-situationer. Så länge arbetsgivaren tillhandahåller den 

e-postserver som kommunikationen skickas genom så bör kravet på att leva upp 

till god sed i arbetslivet anses uppfyllt. Servern är arbetsgivarens egendom och 

det är sannolikt e-postservern och inte den anställdes hårdvara som utsätts för 

övervakningen. Det går därför till och med att argumentera för att övervakning av 

                                            
 
60 Se t.ex. Datainspektionen, Personuppgiftsansvar, s. 2. 
61 Jfr Datainspektionen informerar – Personuppgifter i arbetslivet, s. 15. 
62 Bengtsson, s. 2. 
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e-post därför inte innebär övervakning av aktiviteter i den anställdes privata 

utrustning. Jag delar hur som helst Bengtssons bedömning av hur god sed i 

arbetslivet bör tolkas vad gäller e-postövervakning i BYOD-situationer.  

Om arbetsgivaren har en policy som reglerar vad arbetsgivaren får göra i den 

digitala miljön på arbetstid och/eller hur personuppgifter får behandlas finns 

självfallet ett intresse för arbetsgivaren av den personuppgiftsbehandling som 

övervakning och kontroll innebär, även vid BYOD-situationer. Jag anser dock att 

det sannolikt strider mot god sed i arbetslivet att övervaka e-post och internet om 

det inte är möjligt att säkerställa att trafiken som övervakas tar sikte på 

tjänsterelaterade aktiviteter i BYOD-situationer. Detta eftersom det måste vara 

ytterst få situationer då arbetsgivaren, utan att det strider mot god sed, får 

övervaka vad arbetstagarna gör just på sin fritid och inom den privata sfären.63 I 

linje med vad artikel 29-gruppen har uttalat om att kravet på berättigat intresse 

innebär att personuppgiftsbehandlingar inte får strida mot exempelvis 

arbetsrätten bedömer jag därför att kravet på berättigat intresse är svårt att 

uppfylla i BYOD-situationer. Under avsnittet om lösningar på problemen vid 

intresseavvägningen (se avsnitt 11.5.2.3 nedan) kommer jag dock föreslå en 

lösning på denna problematik. 

 

11.5.2.2 Intresseavvägningen 

 

Vi kan mot bakgrund av vad jag hittills har beskrivit åtminstone konstatera att 

arbetsgivaren behöver ha en eller fler tydliga policys där det framgår hur 

arbetstagarna får använda sin privata och/eller arbetstagarens utrustning i 

arbetssammanhang för att surfa på internet och skicka e-post för att kunna 

anses ha ett berättigat intresse av uppföljning i form av övervakning och kontroll 

samt, i förlängningen, ha möjlighet att ”vinna” en intresseavvägning.64 I 

fortsättningen kommer jag utgå från att sådana policys har antagits och att 

informations- och ändamålskraven som behandlats i avsnitt 11.4.3 ovan är 

uppfyllda.  

                                            
 
63 Jfr Bengtsson, s. 6. 
64 Jfr även Datainspektionens rapport 2005:3, s. 30. 
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Datainspektionen har ännu inte haft något tillsynsärende som har rört 

övervakning och kontroll vid BYOD-situationer.65 Klart är emellertid att 

svårigheterna kring detta ligger i att det privata och arbetsrelaterade snabbt 

riskerar att sammanblandas vid BYOD-lösningar. För att en intresseavvägning 

enligt 10 § 1 st. f) PUL ska falla ut till arbetsgivarens fördel måste intrånget i 

arbetstagarens privata sfär väga mindre tungt än arbetsgivarens intresse av 

övervakningen. Den arbetsgivare som tar detta på allvar och vill maximera sina 

chanser att en sådan intresseavvägning faller ut till dennes fördel har därför ett 

starkt intresse av att minimera integritetsintrånget. På så sätt kommer 

arbetsgivarens vågskål väga tyngre än arbetstagarens. Det är enligt mig därför 

klokt att så långt möjligt finna lösningar att förhindra att det privata 

sammanblandas med det arbetsrelaterade i den hårdvara som den anställde 

använder (se vidare en diskussion kring detta under avsnitt 11.5.2.3 nedan). 

Enligt min bedömning bör man vid intresseavvägningen i BYOD-situationer 

normalt skilja på övervakning och kontroll som tar sikte på e-post från sådant 

som tar sikte på internettrafik i allmänhet. Det beror bland annat på att om 

arbetsgivaren tillhandahåller själva e-postkontot (vilket jag utgår ifrån), d.v.s. e-

postservern, som används för att skicka och ta emot e-post så kommer den 

hårdvara som används (mobiltelefon, surfplatta eller dator) automatiskt att 

separera e-posttrafiken från meddelanden som härrör från ett eventuellt privat e-

postkonto som installerats på hårdvaran. Därmed riskerar arbetsgivaren 

åtminstone inte ta del av uppenbart privata meddelanden i samband med 

övervakningen. Jag förutsätter som nämnts även att övervakningen av e-post är 

tänkt att ske på distans, d.v.s. genom att information hämtas från företagets e-

postserver. Det blir därmed i praktiken samma typ av integritetsintrång som om 

e-posttrafiken genererats via hårdvara tillhandahållen av arbetsgivaren. Jag 

kommer därför att behandla övervakning av e-post och internettrafik separat.  

 

  

                                            
 
65 Se Datainspektionens samrådsyttrande, juni 2013. 
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E-post 

Mot bakgrund av föregående stycke är det min bedömning att den eventuella 

tillåtligheten av övervakning av e-post vid BYOD samt hur omfattande denna får 

vara – om den stöder sig på en intresseavvägning – är identisk med vad som är 

tillåtet om arbetsgivaren tillhandahåller hårdvaran i fråga. I vilken utsträckning 

övervakning av e-post vid BYOD är tillåtet kommer därför framgå av avsnitt 

11.5.3 nedan.  

 

Internettrafik 

Att ta del av arbetstagares privata internettrafik med stöd av en 

intresseavvägning kan endast vara tillåtet vid allvarlig och konkret underbyggd 

misstanke om brottsligt eller illojalt beteende.66 Detta beror förstås på det 

omfattande integritetsintrång som det innebär för den enskilde med denna typ av 

övervakning. Det just sagda tar sikte på situationer där arbetsgivaren är 

medveten om att fråga är om privat trafik. Samma typ av resonemang låter sig 

enligt mig dock analogivis överföras på BYOD-situationer när arbetsgivaren vill 

övervaka internettrafik. Problematiken med övervakning i sådana situationer 

handlar de facto just precis om att privat och arbetsrelaterad datatrafik svårligen 

låter sig särskiljas. Det måste enligt mig som utgångspunkt anses omöjligt att 

göra utan att behandla personuppgifter som i lika stor utsträckning tar sikte på 

privata förhållanden som arbetsrelaterade sådana.  

Enligt min bedömning innebär mitt resonemang i föregående stycke att 

arbetsgivaren måste utgå från att all internettrafik som genereras via 

arbetstagarens privata utrustning är av privat karaktär. Oavsett om man tänker 

sig att övervakningen skulle äga rum enbart under kontorstid – t.ex. mellan kl 9 – 

17 – eller bara omfatta trafik som genereras via arbetsgivarens 

nätverksanslutning är det fortfarande fråga om arbetstagarens privata utrustning 

som denne rent civilrättsligt har rätt att använda till vad helst han eller hon 

känner för och oavsett om det är på arbetstid eller inte. Det sagda innebär enligt 

min bedömning i förlängningen att konkreta misstankar om brottsligt eller illojalt 

                                            
 
66 Se t.ex. Datainspektionens beslut 2006-02-22, dnr 1825-2005 och 2006-09-22, dnr 
1897-2005 som visserligen inte gäller BYOD. 
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beteende måste föreligga för att under några omständigheter över huvud taget få 

övervaka den anställdes internettrafik vid BYOD-situationer med stöd av en 

intresseavvägning. Något som i praktiken många gånger torde utesluta att det 

skulle finnas något intresse från arbetsgivarens sida att ens göra det tekniskt 

möjligt att vidta sådana åtgärder på grund av det begränsade 

användningsområdet.  

Jag är av uppfattningen att det, mot bakgrund av vad jag behandlat i föregående 

stycke, som utgångspunkt helt enkelt inte är möjligt för arbetsgivare att på 

rutinmässig basis ens göra stickprovskontroller för att säkerställa arbetstagarnas 

efterlevnad av företagets IT-policy eller liknande – än mindre sådan automatisk 

övervakning som denna uppsats handlar om. Det skulle som ovan nämnt 

innebära näst intill samma typ av integritetsintrång som om arbetsgivaren på 

slumpmässig basis tog del av – garanterat – privat e-post och datatrafik i syfte 

att förebygga och kontrollera huruvida missbruk och brott mot tillämpliga policys 

förekommer. Någon automatiserad övervakning kan därför som huvudregel inte 

komma i fråga.  

Vad en intresseavvägning kan ge stöd för vid BYOD är enligt min bedömning 

därför som utgångspunkt eventuellt manuella kontroller som sker till följd av att 

arbetsgivaren redan har tillgång till någon form av konkret bevis som ger stöd för 

allvarliga misstankar om att arbetstagaren har agerat illojalt eller brottsligt.67 

Insamlandet av uppgifter kan då självfallet inte påbörjas förrän misstankarna har 

etablerats. 

 

11.5.2.3 Finns det någon lösning på de problem som hittills har 
behandlats? 

 

Efter att ha konstaterat att det som huvudregel inte kan vara tillåtet med 

automatiserad övervakning som tar sikte på arbetstagares internettrafik som 

genereras via privatägd hårdvara kommer jag i det följande att utreda och 

analysera vilka eventuella undantag från denna regel som kan tänkas finnas och 

vilka IT-baserade lösningar som arbetsgivaren kan begagna sig av för att 
                                            
 
67 Jfr Datainspektionen informerar – Personuppgifter i arbetslivet, s. 35. 



  43 

minimera integritetsintrånget och hur arbetsgivarens arbetsrättsliga befogenheter 

kan användas i detta syfte.  

Inom ett anställningsförhållande är det i mycket stor utsträckning arbetsgivaren 

som bestämmer vad arbetstagaren är skyldig att prestera i arbetsväg och vilka 

övriga förpliktelser som ska följa av anställningsförhållandet. Detta följer av 

arbetsgivarens arbetsledningsrätt.68 Utöver att bestämma vilka konkreta 

arbetsuppgifter som ska utföras kan arbetsledningsrätten användas till att 

upprätta policys för att t.ex. reglera på vilket sätt arbetstagaren får använda 

dator, internet och elektroniska kommunikationsmöjligheter på arbetstid. 

Arbetsgivaren kan på detta sätt ensidigt införa nya skyldigheter för den anställde 

så länge dessa ligger inom ramen för anställningen, vad eventuellt kollektivavtal 

tillåter och god sed på arbetsmarknaden.69  

Arbetsledningsrätten tar sikte på situationer när arbetsgivaren påför 

arbetstagarna en förpliktelse att göra eller underlåta att göra något. Utfärdande 

av en IT-policy som säger vad arbetstagarna får och inte får göra via 

arbetsgivarens e-post och internet innebär således ett ianspråktagande av 

arbetsledningsrätten. Som framgått ovan under avsnitt 11.4.3 är det en 

grundläggande förutsättning att arbetsgivaren utnyttjat denna möjlighet till att 

utfärda regler och riktlinjer samt informerat om dessa för att det över huvud taget 

ska vara tillåtet personuppgiftsrättsligt att ägna sig åt övervakning på 

arbetsplatsen.  

Att implementera själva övervakningsmekanismerna kräver dock i regel inte 

någon sådan aktivitet eller underlåtenhet av arbetstagaren och innebär därför 

inte något utnyttjande av arbetsledningsrätten. Detta gäller åtminstone 

situationen då arbetsgivaren tillhandahåller utrustningen i fråga.70 Om det istället 

är fråga om att införa övervakning i BYOD-situationer kan det vara så att detta 

rent tekniskt förutsätter att arbetstagaren godtar att arbetsgivaren installerar 

någon form av mjukvara i den privatägda utrustningen för detta ändamål. I så fall 

bör det enligt min mening vara fråga om att arbetsgivaren utövar 

arbetsledningsrätten – om detta sker som en förutsättning för att arbetstagaren 
                                            
 
68 Se Källström & Malmberg, s. 190 ff. 
69 A.a., s. 195. 
70 Se Öman, s. 691 f. 
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ska få använda sin privata utrustning i tjänsten. En sådan åtgärd får därför inte 

strida mot anställnings- eller kollektivavtal eller god sed. Som en av de första 

åtgärderna för att bedöma om det är möjligt att kräva att de rent tekniska 

förutsättningarna för övervakningen implementeras av arbetstagaren måste 

arbetsgivaren således konsultera de enskilda anställningsavtalen och eventuellt 

kollektivavtal.  

För att arbetsgivaren ska kunna utföra övervakningsåtgärder vid BYOD-

situationer är det enligt mig av avgörande betydelse att man ställer krav på att 

arbetstagaren installerar ett system som gör det möjligt att uteslutande skilja på 

det privata och det arbetsrelaterade. Endast då kan arbetsgivarens vågskål – 

beroende på övervakningens omfattning – väga tyngre än arbetstagarens vid 

den intresseavvägning som ska göras.  

Vad jag föreslår är att arbetsgivaren utnyttjar arbetsledningsrätten till att villkora 

användning av egen utrustning i tjänsten med att särskild mjukvara installeras i 

enheten i fråga – arbetsgivaren måste i enlighet med vad som beskrivits ovan 

enligt mig kunna utnyttja sin arbetsledningsrätt till att förbjuda användande av 

egen utrustning i tjänsten om inte sådan utrustning installeras. Jag menar 

nämligen att det knappast bör finnas något hinder mot detta i de flesta 

anställnings- eller kollektivavtal och åtgärden kan knappast anses strida mot god 

sed. Denna mjukvara delar sedan av enheten i fråga i ett privat och ett 

arbetsrelaterat gränssnitt. Sådan teknik existerar redan i dag på den öppna 

marknaden.71 En annan tänkbar lösning är att arbetstagaren installerar en app 

eller ett särskilt program genom vilken alla arbetsrelaterade aktiviteter måste 

utföras. Åtminstone när det är fråga om en vanlig dator skulle arbetsgivaren även 

kunna kräva att arbetstagaren kopplar upp sig via en VPN-tunnel och därmed i 

praktiken endast utnyttjar skärm, tangentbord och mus på den egna hårdvaran 

för att arbeta. Ett problem med detta är att det riskerar att omintetgöra fördelen 

med att använda egen utrustning i arbetstagarens ögon eftersom denne kanske 

är ute efter att utnyttja t.ex. den egna datorns snabba processor eller stora RAM-

minne. Vid uppkoppling via VPN-tunnel försvinner ju denna fördel eftersom 

arbetet kommer utföras i arbetsgivarens hårdvara.  

                                            
 
71 Se t.ex. http://enterprise.huawei.com/topic/byod_en/solution_byod_info_3.html. 
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Ur ett PUL-perspektiv bör det arbetsrelaterade gränssnittet sedan kunna bli 

föremål för samma typ av övervaknings- och kontrollåtgärder som om 

arbetsgivaren själv hade tillhandahållit hårdvaran i fråga. En sådan lösning ligger 

även väl i linje med den lösning som artikel 29-gruppen har föreslagit beträffande 

e-post som bygger på att arbetsgivaren tillhandahåller ett e-postkonto som 

uteslutande är till för yrkesrelaterad korrespondens och ett annat för privat bruk, 

varpå det sistnämnda endast kan bli föremål för övervakning och kontroll i 

sådana fall då konkret och allvarlig misstanke om brott föreligger.72  

Jag kommer mot bakgrund av mina slutsatser och rekommendationer under 

detta avsnitt i det följande att behandla i vilken utsträckning och hur 

arbetsgivaren får genomföra sådan övervakning och kontroll med utgångspunkt i 

att det tar sikte på ett tydligt avgränsat arbetsrelaterat gränssnitt. De följande 

övervägandena tar således sikte på såväl BYOD-situationer då det finns en 

”digital mur” mellan det privata och arbetsrelaterade som situationer då 

arbetsgivaren tillhandahåller hårdvaran i fråga. 

 

11.5.3 Tillåten omfattning av övervakningen vid en intresseavvägning 

 

I ett beslut av Datainspektionen har myndigheten prövat om det var tillåtet efter 

en intresseavvägning för en arbetsgivare att använda sig av positioneringsteknik 

för att bl.a. kontrollera anställdas arbetstider – d.v.s. en form av övervakning.73 I 

sin beslutsmotivering skrev Datainspektionen att:  

”[v]id en bedömning om brukandet av den här tekniken i syfte att övervaka 

anställda är förenlig med personuppgiftslagen, bör man dels jämföra om de 

metoder som idag används på arbetsplatsen för detta ändamål är lika 

ingripande, dels bedöma om det finns andra alternativ som innebär ett mindre 

intrång i den personliga integriteten och dels pröva om arbetsgivaren har sådana 

problem att en skärpt övervakning är sakligt motiverad. Man måste också beakta 

                                            
 
72 Se Article 29 Working Party, Working document on the surveillance of electronic 
communications in the workplace, s. 5. 
73 Datainspektionens beslut 2008-02-29, dnr 806-2007. 
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om det – utifrån det aktuella ändamålet – är relevant att använda 

positioneringsteknik.”  

Datainspektionens avgörande illustrerar väl hur man ska väga arbetsgivarens 

mot den anställdes intressen mot varandra. Det är alltså krav på nödvändighet 

och proportionalitet som styr bedömningen.  

Enligt en informationsskrift av Datainspektionen får arbetsgivaren normalt 

kontrollera att gällande policys för t.ex. användning av e-post och internet följs.74 

Arbetsgivare med behov av övervakning bör alltså upprätta tydliga sådana samt 

ge detaljerad information till de anställda om hur uppföljningen kommer gå till (se 

vidare avsnitt 11.4.3 ovan). 

Enligt Öman bör en arbetsgivare efter en intresseavvägning få ta del av 

arbetstagares e-post i lika stor utsträckning som efter en sådan 

intresseavvägning som AD gör vid bedömningen av om en åtgärd är förenlig 

med god sed i arbetslivet (se vidare avsnitt 11.4.1 ovan).75 Jag delar Ömans 

uppfattning. Främst eftersom jag anser att det saknas sakliga skäl till att göra en 

varken striktare eller generösare bedömning inom något av rättsområdena. 

Syftet bakom rättsreglerna torde vara detsamma. Däremot anser jag det vara 

befogat att hålla i minnet att PUL bygger på ett EU:s dataskyddsdirektiv vilket 

innebär att intresseavvägningen inte får rendera ett sämre skydd för 

arbetstagarnas integritet än den som följer av dataskyddsdirektivet.  

Vid en intresseavvägning ska enligt datainspektionen bland annat följande 

omständigheter beaktas:76 

a) vilket slag av verksamhet som bedrivs; 

b) eventuella överenskommelser som kan finnas i kollektivavtal; 

c) branschpraxis; 

d) regler och riktlinjer som har utfärdats av arbetsgivaren (till exempel för 

privat användning av arbetsgivarens IT-verktyg); 

                                            
 
74 Datainspektionen informerar – Personuppgifter i arbetslivet, s. 34 f. 
75 Öman, s. 704. 
76 Datainspektionen informerar – Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen, s. 12 
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e) för vilket ändamål behandlingen ska utföras, till exempel mätning av de 

anställdas prestationer; 

f) hur personuppgifterna behandlas och hur resultatet används; 

g) om det finns fungerande rutiner för gallring av personuppgifterna och 

säkerheten (till exempel att åtkomsten till personuppgifter begränsas till de 

personer som behöver uppgifterna för sina arbetsuppgifter); och 

h) vilken information arbetstagarna har fått enligt personuppgiftslagen. 

Ytterligare en aspekt att beakta vid intresseavvägningen är om arbetstagaren 

uttryckligen har motsatt sig den övervakning som arbetsgivaren vill implementera 

och kan ge sakliga skäl till detta. Enligt Datainspektionen krävs det då starka 

skäl för att arbetsgivaren ska få genomföra personuppgiftsbehandlingen i fråga.77 

Enligt Datalagskommittén skulle endast i synnerliga undantagsfall den 

personuppgiftsansvariges intresse väga tyngre än den registrerades (läs: den 

anställdes) som motsatt sig behandlingen i fråga.78 Detta synsätt har dock 

kritiserats med motiveringen att det skulle innebära att den registrerade i 

praktiken skulle kunna motsätta sig behandling som annars skulle få ske med 

stöd av en intresseavvägning och att en sådan tolkning saknar stöd i 

dataskyddsdirektivet.79 Detsamma skulle i praktiken gälla om den registrerade 

återkallar sitt samtycke eftersom detta får tolkas som ett motsättande till fortsatt 

behandling. En mer nyanserad bedömning av innebörden av ett återkallat 

samtycke eller motsättning till behandling där dessa faktorer beaktas bland flera 

får enligt mig anses vara påkallad.80 

Min slutsats så här långt in i arbetet måste bli att det inte går att ge något 

allmängiltigt svar på hur omfattande övervakningen får vara. En arbetsgivare 

som vill implementera automatiserad övervakning och kontroll av arbetstagarnas 

e-post och internettrafik måste således till att börja med göra en analys av den 

egna verksamheten och ta ställning till vilket behov av övervakning man har. Det 

går inte att ge ett generellt svar på hur omfattande övervakning som är tillåtet för 

                                            
 
77 Se Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar, s. 6. 
78 SOU 1997:39, s. 362. 
79 Se Lindberg & Westman, s. 182 f. 
80 Se även Öhman & Lindblom, kommentaren till 10 § PUL, avsnittet ”Efter en 
intresseavvägning – punkt f”. 
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varje enskild arbetsgivare eftersom det knappast kan vara rimligt med lika 

omfattande övervakning för alla kategorier arbetstagare. Övervakning som tar 

sikte på en lokalvårdares datoranvändning får förstås ofta anses mindre påkallat 

än om det handlar om en patentingenjör som riskerar att omintetgöra en 

uppfinnings nyhet – med potentiellt enorma skadeverkningar för arbetsgivaren 

som följd (se 1 kap. 2 § PL). Avgörande bör enligt mig dock vara hur pass 

känslig information den enskilde har tillgång till.81 En arbetsgivare bör dock 

begränsa åtkomsten till känslig information inom företaget till sådana personer 

som har behov av denna eftersom man enligt mig knappast med framgång kan 

argumentera för att omfattande övervakning av nämnda lokalvårdare skulle vara 

tillåten för att denne fått tillgång till känslig information. Det får istället vara 

arbetsgivarens ansvar att se till att denne inte har tillgång till sådan information 

så att han eller hon slipper bli föremål för mer omfattande övervakning än 

nödvändigt.  

Jag anser att det är lämpligt om arbetsgivaren upprättar en riskanalys av den 

egna verksamheten i skriftligt format för att kunna visa upp för Datainspektionen i 

samband med ett eventuellt tillsynsärende. Analysens slutsats bör skilja sig för 

olika grupper – eventuellt på individnivå till och med – av personal inom företaget 

beroende på dess konkreta arbetsuppgifter.  

Arbetsgivaren kanske kommer fram till att man anser att det finns stora risker 

förenade med den typen av verksamhet som bedrivs. Det skulle t.ex. kunna 

handla om att arbetsgivaren har erfarenhet av att arbetstagare har gjort sig 

skyldiga till att sälja företagshemligheter till konkurrenter, att känslig information 

har läckts till massmedia eller att fullständig säkerhet är påkallat på grund av 

verksamheten i sig.82 I ett sådant läge skulle man enligt mig möjligen kunna 

argumentera för att det finns ett sakligt behov83 för arbetsgivaren att 

implementera någon form av automatiserad övervakning. I nästa led måste man 

analysera om de risker som arbetsgivaren står inför är av sådant allvarligt slag 

                                            
 
81 Jfr dock AD 1998 nr 97 där en lokalvårdare var skyldig att underkasta sig drogtester 
och domstolen ansåg att det var en ”grannlaga och föga meningsfull uppgift att dra 
gränsen mellan anställda som skulle vara skyldiga att underkasta sig drogtester och 
dem som inte skulle åläggas detta”. 
82 Jfr Kärnkraftsverksmålet (AD 1998 nr 97). 
83 Jfr Datainspektionens beslut 2008-02-29, dnr 806-2007. 
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att det inte räcker med mindre ingripande åtgärder för att uppnå det önskade 

syftet. Att informera personalen om att man kommer vidta kontrollåtgärder vid 

konkret misstanke om sådant beteende är ett sådant exempel. Enligt mig bör 

detta gälla för de flesta arbetsplatser och de flesta grupper av arbetstagare. 

Eventuellt bedömer arbetsgivaren dock att det inte räcker och kanske vill man gå 

så långt som att i realtid och på automatiserad väg scanna av innehåll, 

mottagare och avsändare för e-post utifrån vissa förvalda nyckelord/domännamn 

samt i realtid och på automatiserad väg kontrollera vilka hemsidor som besöks. 

Det här måste förstås anses vara en mycket integritetskänslig åtgärd och 

normalt sett borde enligt min bedömning loggning av trafiken i fråga kombinerat 

med stickprovskontroller räcka för att uppnå syftet med övervakningen.84 

Loggning i kombination med information till de anställda om att loggning sker kan 

dessutom många gånger vara tillräckligt för att avhålla arbetstagarna från de 

oönskade tilltagen.85 Särskilt övervakning i realtid och på individnivå anses 

mycket integritetskänsligt och det torde krävas att arbetsgivaren står inför mycket 

stora risker för att detta ska godtas.86 Skulle man komma fram till att sådan 

automatiserad övervakning som definierats ovan under avsnitt 9 är nödvändig 

bör man enligt mig under alla förhållanden göra en analys på individnivå för att 

bedöma vilka personer som med nödvändighet behöver övervakas. 

I linje med vad som sagts ovan om att ta del av privat e-post och internettrafik vid 

allvarliga misstankar om brottsligt eller illojalt beteende så bör enligt min 

bedömning tillåten omfattning på övervakningen med stöd av en 

intresseavvägning dock kunna utvidgas tillfälligt om sådana misstankar 

föreligger. Detta förutsätter förstås att arbetstagarna fått information om att så 

kan ske. 

Det bör vara möjligt att fastslå att sådan automatiserad övervakning som innebär 

fullständig genomsökning av e-post och internettrafik efter t.ex. vissa nyckelord 

endast i extrema undantagsfall kan vara tillåtet. Antingen på grund av att allvarlig 

                                            
 
84 Jfr vad som sagts ovan om Datainspektionens beslut 2008-02-29, dnr 806-2007. 
85 Jfr Datainspektionen informerar – Personuppgifter i arbetslivet, s. 35. 
86 Jfr Datainspektionens beslut 2009-05-13, dnr 92-2009 som dock handlade om 
realtidsövervakning för prestationsmätningssyften.  
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misstanke om brottsligt eller illojalt beteende kan påvisas87 eller för att berörd 

personal har tillgång till synnerligen företagskänslig information och att det vore 

förödande för allmänhetens förtroende om denna användes på ett felaktigt sätt.88  

                                            
 
87 Jfr Datainspektionens beslut 2008-02-29, dnr 806-2007 då myndigheten ansåg att det 
tillåtna användningsområdet för positioneringsteknik kunde utökas till att omfatta 
övervakning av de anställdas arbetstider vid konkret misstanke om allvarligt missbruk av 
tidsredovisningen. 
88 Jfr målet om drogtester vid kärnkraftverket (AD 1998 nr 97). 



 
 

12. Sammanfattande slutsatser 

 
Enligt en undersökning som Datainspektionen har genomfört var det åtminstone 

för ett antal år sedan mycket ovanligt att arbetsgivare stödde sig på samtycke för 

att genomföra sådana personuppgiftsbehandlingar som denna uppsats handlar 

om.89 Det är också min misstanke att juridisk expertis ofta avråder från att 

försöka sig på att använda samtycke som rättsligt stöd för 

personuppgiftsbehandlingar inom anställningsförhållanden. Även om det ofta 

finns goda skäl till sådana rekommendationer så anser jag att min uppsats har 

visat att denna väg inte ska förkastas som utan undantag oframkomlig.  

Jag anser att mitt arbete har visat att det ofta är det svårt att utforma ett system 

för automatiserad övervakning vid såväl BYOD-situationer som när 

arbetsgivaren tillhandahåller hårdvara i fråga som vinner stöd vid en 

intresseavvägning. Osäkerheten beträffande vad som är tillåtet och inte med 

stöd av en intresseavvägning riskerar att gå ut över arbetsgivaren och det är helt 

klar en rättssäkerhetsbrist i mina ögon. Det hade enligt mig därför varit lämpligt 

om lagstiftaren kunde ta ett helhetsgrepp om övervakningsfrågan i arbetslivet i 

största allmänhet. I delstaten Delaware i USA har man t.ex. antagit lagstiftning 

som bland annat gör det tillåtet att övervaka anställdas telefon, e-post och 

internettrafik förutsatt att arbetsgivaren underrättar arbetstagarna varje enskild 

dag som denne bereder sig tillgång till sådan kommunikation.90 Sådan 

lagstiftning hade enligt mig varit önskvärd eftersom den är enkel att tillämpa och 

därmed rättssäker för alla inblandade parter.  

Det krävs mycket starka skäl för sådan omfattande övervakning som 

automatiserad övervakning innebär och om man inte har ett tekniskt system som 

gör åtskillnad på privat och arbetsrelaterad e-post och internettrafik är det 

förmodligen mycket sällan lagligt med stöd av en intresseavvägning. Enligt min 

uppfattning är det inte helt rimligt att det ska vara på det viset. Om en 

arbetstagare tar med sig mobiltelefon eller dator till jobbet och använder denna 

som arbetsredskap tycker jag att man rimligen får förvänta sig att vad som äger 

                                            
 
89 Se Datainspektionens rapport 2005:3, s. 5. 
90 Se Comisky & Diamond, s. 402 f. 
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rum i den digitala miljön får övervakas i samma omfattning som om 

arbetsgivaren tillhandahållit hårdvaran. Åtminstone under förutsättningen att 

arbetstagaren fått tydlig information om hur och vad som kommer att övervakas. 

Ytterligare en slutsats är hur tydligt det är att bedömningen av vad som är tillåtet 

enligt arbetsrätten och enligt PUL ofta sammanfaller. Begreppet god sed i 

arbetslivet löper som en röd tråd genom tillämpningen av PUL på arbetsplatser.  

Min rekommendation till arbetsgivaren som vill införa automatiserad övervakning 

i BYOD-situationer är att använda en kombination av samtycke och 

intresseavvägning för att göra åtgärderna PUL-förenliga. Förutsatt att BYOD 

bygger på frivillighet – vilket har varit min utgångspunkt i detta arbete – så finns 

det ofta förutsättningar att använda sig av samtycke för automatiserad 

övervakning i sådana situationer (se avsnitt 11.5.1.1 ovan). En enligt mig något 

oväntad slutsats är att en arbetsgivare som anser sig ha ett särskilt stort behov 

av övervakning men är bekymrad över intresseavvägningen skulle kunna tjäna 

på att de anställda på frivillig basis använder egen utrustning i tjänsten. På så 

sätt skulle man kunna uppnå ett giltigt samtycke att övervaka både privat och 

yrkesrelaterad e-post och internettrafik utan att behöva göra en komplicerad 

intresseavvägning. Samtycket kan dessutom täcka mer omfattande övervakning 

än vad intresseavvägningen skulle ge stöd för. Jag vill även påpeka att 

arbetsgivaren inte behöver anmäla en automatiserad personuppgiftsbehandling 

som sker med stöd av samtycke till skillnad från intresseavvägning till 

Datainspektionen enligt 36 § 1 st. PUL (4 § Datainspektionens föreskrifter 

1998:2) vilket kan vara av intresse eftersom myndigheten då dessutom inte med 

automatik får kännedom om övervakningen. Som arbetsgivare ska man dock 

förstås hålla sig inom lagens gränser för vad som är tillåtet. 

Som en avslutande anmärkning vill jag påpeka att en arbetsgivare som redan 

har påbörjat eller avser att vidta åtgärder som innebär någon form av elektronisk 

övervakning av personal bör konsultera juridisk expertis. Denna uppsats kan 

tjäna som vägledning men i det verkliga yrkeslivet måste i princip varje enskild 

situation bedömas särskilt vilket ofta inte är helt enkelt.  

Det pågår för närvarande arbete inom EU med att utarbeta en 

personuppgiftsförordning som kommer att ersätta det nuvarande 

dataskyddsdirektivet och därmed även PUL. Med nuvarande system kan de rent 
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ekonomiska riskerna förenade med en överträdelse av PUL tyckas försumbara 

för vissa aktörer. Bland förslagen i det arbete som pågår inom EU f.n. återfinns 

däremot regler som kan rendera enorma böter vid överträdelser.91 Att med hjälp 

av juridisk expertis etablera en lagenlig policy för övervakning inom ett företag 

kan därför inte bara förebygga att badwill byggs upp bland personal och kunder 

via hörsägen och i värsta fall massmedia, det kan även inom kort betraktas som 

en potentiellt signifikant kostnadsbesparing.  

  

                                            
 
91 Se t.ex. Frydlinger, Den nya Dataskyddsförordningen – en källa till både utmaningar 
och möjligheter, för översiktlig läsning i ämnet.  
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