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REMISSVAR (A2009/1596/ARM) 

Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44) 

 

Inkomna remissvar från medlemsförbunden Jusek, Sveriges Ingenjörer, 
Sveriges Läkarförbund och Sveriges Psykologförbund bilägges. 

 

Sammanfattning 

 

● Saco välkomnar att utredningen förslår en ny arbetsrättslig lag till skydd för 
den enskildes personliga integritet i arbetslivet och att regleringen blir enhetlig 
för alla sektorer på arbetsmarknaden. 

 

● Saco tillstyrker utredningens förslag att lagen ska skydda arbetstagare, 
arbetssökande, praktikanter och inhyrd eller inlånad arbetskraft. 

 

● Saco tillstyrker att PUL ska gälla som huvudregel avseende 
personuppgiftsbehandling. 

 

● Saco tillstyrker förslagen att stärka och förtydliga PUL. Det är bra att 
missbruksregeln inte ska gälla och att arbetstagares samtycke som grund för 
personuppgiftsbehandling inte ska vara tillräckligt. Avseende ändamålsglidning 
är det dock viktigt att förarbetena tydliggör att undantaget för synnerliga skäl 
ska ha en snäv tillämpning. 

 

● Saco tillstyrker förslaget om möjligheten för parterna att begära ett yttrande 
från Datainspektionen avseende utkast till kollektivavtal och dess förenlighet 
med PUL, men förordar samtidigt att yttrandenas vägledande karaktär kommer 
till uttryck i förarbetena. En förutsättning är också att det är parterna 
gemensamt som begär yttrandet. Saco anser även att det bör övervägas att 
införa en tidsfrist inom vilket ett yttrande ska avges. 

 

● Saco tillstyrker förslaget att förbjuda arbetsgivare att begära utdrag ur 
belastnings- och misstankeregistren samt sekretessbelagda uppgifter i 
Försäkringskassans register. Saco förordar dock att även sekretessbelagda 
uppgifter i Kronofogdemyndighetens register inte ska kunna begäras. 
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● Saco är positivt till en särskild reglering av medicinska undersökningar. 

 

● Saco tillstyrker det förslagna tillämpningsområdet för bestämmelserna om 
medicinska undersökningar, men föreslår istället följande definition: ”Med en 
medicinsk undersökning avses sådana åtgärder som avses i 1 § hälso- och 
sjukvårdslagen eller ett alkohol-, narkotika- eller annat drogtest.” 

 

● Saco tillstyrker förslaget att hänsyn till säkerheten ska vara ett berättigat 
ändamål för medicinska undersökningar. 

 

● Saco avstyrker förslaget avseende rehabilitering som ett berättigat ändamål 
för medicinska undersökningar, då det inte är tillräckligt utrett för att ligga till 
grund för lagstiftning. Möjligen skulle förslaget kunna begränsas till drogtester 
i samband med missbruk, dock under förutsättning att effekter och 
gränsdragning till gällande regler om rehabilitering ytterligare utreds och 
förtydligas. 

 

● Saco tillstyrker verksamhetens särskilda karaktär som ett berättigat ändamål 
för medicinska undersökningar, dock under förutsättning att bestämmelsen får 
en snäv tillämpning. Vidare anser Saco att bestämmelsen skulle kunna 
begränsas till att endast gälla drogtester. 

 

● Saco tillstyrker att kollektivavtal ska kunna träffas om annat berättigat 
ändamål för medicinska undersökningar än de som anges särskilt, dock 
förordar vi att avtal även ska kunna träffas lokalt eventuellt efter godkännande 
av en central arbetstagarorganisation.  

 

● Saco tillstyrker att ingreppet vid medicinska undersökningar ska vara 
godtagbart, men förordar samtidigt att behovsprincipen förtydligas i lagtexten 
eller i vart fall i förarbetena. 

 

● Saco tillstyrker de särskilda krav för medicinska undersökningars 
genomförande som föreslås, men föreslår därför att krav på utandningsprovs 
tillförlitlighet ska framgå av lagtexten. 

 

● Saco tillstyrker en generell bestämmelse för övervaknings- och 
kontrollåtgärder, men förordar att kravet på påtaglig integritetspåverkan 
stryks. 

 

● Saco föreslår en särskild bestämmelse om psykologiska test enligt följande: 

”En arbetsgivare får använda sig av eller låta en arbetstagare genomgå 
psykologiskt test eller psykologisk undersökning för bedömning av 
arbetstagarens person eller lämplighet endast om det är sakligt motiverat och 
med den berörde arbetstagarens samtycke.  
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Arbetsgivaren ska se till att test eller undersökning som avses i 
första stycket genomförs på ett betryggande sätt med metoder som är 
tillförlitliga och utförs av sakkunniga.” 

 

● Saco anser att det i lag bör klargöras att sekretess ska gälla för uppgifter från 
psykologiska undersökningar inom hela det personaladministrativa området. 
Tystnadsplikt bör dessutom gälla i privat verksamhet och omfatta samma 
uppgifter som har sekretesskydd. 

 

● Saco föreslår att en särskild reglering avseende hälsodeklarationer bör 
övervägas. 

 

● Saco efterlyser en översyn av arbetsgivarens rätt att ställa frågor på 
diskrimineringsområdet. 

 

● Saco tillstyrker att det förtydligas att förhandlingsskyldighet enligt MBL ska 
omfatta beslut om övervaknings- eller kontrollåtgärd. Var och hur frågan 
lämpligen ska regleras bör övervägas ytterligare. 

 

● Saco anser att tolkningsföreträdet i 34 § MBL även bör omfatta övervaknings- 
och kontrollåtgärder. Om inte en förändring sker avseende tolkningsföreträdet 
måste den nya lagen kompletteras med någon annan regel som skyddar 
arbetstagarna mot arbetsrättsliga åtgärder. 

 

Inledning 

Sacos principiella inställning är att arbetsmarknadens parter genom 
kollektivavtal bäst reglerar villkoren i arbetslivet. Skyddet mot ingrepp i den 
personliga integriteten är dock fundamentalt i ett rättsamhälle. Utvecklingen 
går också mot en ökad användning av olika kontroll- och övervakningsåtgärder 
i arbetslivet beträffande både förekomst och metoder. Samtidigt är skyddet för 
den enskildes personliga integritet i arbetslivet idag begränsat och dessutom 
präglat av stor brist på förutsägbarhet. Var gränserna går för arbetsgivares 
kontroll- och övervakningsbefogenheter är många gånger oklart.  

 

Mot den bakgrunden finns ett stort behov av ett stärkt integritetsskydd i lag. 
Det är också viktigt med tydlighet och förutsebarhet. Likaså bör en lagstiftning 
utformas på ett sådant sätt att den kan ”hänga med” i utvecklingen, annars 
riskerar en integritetslagstiftning att snabbt bli omodern och otillräcklig.  

 

Saco välkomnar att utredningen förslår en ny arbetsrättslig lag till skydd för 
den enskildes personliga integritet i arbetslivet och att regleringen blir enhetlig 
för alla sektorer på arbetsmarknaden. Saco tycker också att det är bra att 
utredningen tagit ett vitt grepp om integritetsfrågan. Saco anser dock att 
förslagen i vissa delar behöver förändras, förtydligas eller kompletteras.  
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Personkretsen 

Utredningen föreslår att lagen, förutom arbetstagare, ska skydda 
arbetssökande, praktikanter och inhyrd eller inlånad arbetskraft.  

 

Saco står bakom utredningens bedömning att lagen bör omfatta en vidare 
personkrets än anställda. Särskilt positivt är att arbetssökande omfattas. 
Arbetssökandes skydd är i dagsläget mycket begränsat samtidigt som de ofta 
befinner sig i en mycket sårbar situation, exempelvis beträffande önskemål från 
den potentiella arbetsgivaren om olika registerutdrag. 

 

Saco tillstyrker förslaget. 

 

En tvingande lag 

Utredningen föreslår att lagen som huvudregel ska vara tvingande till 
förmån för arbetstagares skydd. Genom kollektivavtal kan avvikelser göras 
avseende förhandlingsskyldighet och berättigade ändamål för medicinska 
undersökningar. 

 

Saco har i princip inget att erinra mot förslaget, dock föreslår vi en ändring 
avseende möjligheten att träffa kollektivavtal om berättigade ändamål för 
medicinska undersökningar (se nedan). 

 

Personuppgiftslagen (PUL) 

Utredningen kommer fram till att PUL ger ett förhållandevis gott skydd för den 
personliga integriteten i arbetslivet. Samtidigt har utredningen funnit att PUL 
inte förefaller ha fått det genomslag i arbetslivet som man skulle kunna 
förvänta sig. Ett skäl till detta är att reglerna är komplicerade. Mot den 
bakgrunden är utredningens genomgång av PULs tillämpning i arbetslivet 
mycket värdefull och bör komma till stor nytta. Saco välkomnar även att 
utredningen valt att lämna ett antal förslag i syfte att förtydliga och stärka det 
skydd som PUL ger på arbetslivets område.  

 

Saco delar bedömningen att PUL ska gälla som huvudregel avseende 
personuppgiftsbehandling. 

  

Missbruksregeln i 5 § PUL, som tillhandahåller en förenklad hantering, ska 
enligt utredningens förslag inte gälla avseende behandling av arbetstagares 
personuppgifter om syftet är att övervaka eller kontrollera. 

Missbruksregeln 

 

Saco tillstyrker förslaget. 

 

Utredningen föreslår att en arbetsgivare inte ska få behandla en 
arbetstagares personuppgifter enbart med stöd av samtycke. 

Arbetstagares samtycke 
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Arbetstagare och framför allt arbetssökande står många gånger i en 
beroendeställning till arbetsgivaren och i de situationerna är det tveksamt om 
ett samtycke till personuppgiftsbehandling kan anses frivilligt på sätt som 
förutsätts i PUL. I de fall arbetsgivares personuppgiftsbehandling är berättigad 
finns det andra grunder att luta sig mot.  

 

Saco tillstyrker förslaget. 

 

Enligt utrednings förslag ska det vara tillåtet att behandla arbetstagares 
personuppgifter i syfte att övervaka och kontrollera endast om nämnda syfte 
angetts i samband med att uppgifterna samlades in. Det ska dock vara tillåtet 
om det finns synnerliga skäl och om arbetsgivaren så snart det är möjligt 
informerar berörda arbetstagare om det nya ändamålet. 

Ändamålsglidning 

 

Saco tycker att det är bra att det föreslås en tydlig huvudregel om att 
ändamålsglidning inte är tillåten. Vi har vidare viss förståelse för att det kan 
finnas ett behov av ett undantag exempelvis vid konkret misstanke om allvarligt 
brott. Det är dock av största vikt att ett eventuellt undantag tillämpas och tolkas 
snävt och att det endast omfattar fall där det skulle vara direkt stötande att inte 
tillåta arbetsgivare att behandla personuppgifterna. De exempel som ges är av 
blandad karaktär, vilket skapar osäkerhet. Vidare är det viktigt att det 
tydliggörs att det i de fall det föreligger en konkret misstanke om brott eller 
andra illojala förhållanden måste finnas en stark koppling mellan den konkreta 
misstanken och de specifika personuppgifter som arbetsgivaren behandlar. 
Annars finns det en risk för att en arbetsgivare använder detta undantag för att 
mer godtyckligt gå igenom diverse personuppgifter i syfte att hitta något som 
kan berättiga till en uppsägning eller ett avskedande av en anställd. 

  

Saco tillstyrker förslaget om förbud mot ändamålsglidning, men framhåller 
samtidigt vikten av att förarbetena tydliggör undantagets snäva karaktär. 

  

Kollektivavtalsreglering 

Utredningen föreslår att Datainspektionen, på gemensam begäran av 
avtalsparterna, ska avge yttrande över ett utkast till kollektivavtal avseende 
avtalets förenlighet med PUL mm.  

 

Det är inte tillåtet att genom kollektivavtal avvika från bestämmelserna i PUL. 
Däremot kan en anpassning och precisering av bestämmelserna ske genom 
kollektivavtal. Sacos principiella uppfattning är att parterna gemensamt ska ta 
ansvar för sina kollektivavtal och deras förenlighet med gällande rätt. 

 

Samtidigt är det olyckligt att kollektivavtal om personuppgiftsbehandling i 
arbetslivet i dag inte träffas eller i vart fall är sällsynta. Ett skäl är sannolikt att 
PULs bestämmelser uppfattas som krångliga och att det är svårt för parterna 
att definiera avtalsutrymmet. Syftet med förslaget är att främja tillkomsten av 
kollektivavtal, vilket är bra 
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Under utredningens gång framgick det tydligt att avsikten var att dessa 
yttranden från Datainspektionen inte handlar om en bindande 
myndighetsgranskning, utan snarare ska vara vägledande som ett stöd för 
parterna om de så önskar. Det framgår inte så tydligt av utredningens 
överväganden. Det är angeläget att detta förtydligas i förarbetena, annars 
riskerar bestämmelsen att snarare hämma än främja avtalslösningar.  

 

Det är också ytterst viktigt att parterna gemensamt ska begära yttrandet 
kvarstår. På så sätt blir det en möjlighet som parterna tillsammans förfogar 
över. 

 

Det kan finnas en risk för att ett yttrande kan dra ut på tiden och att detta 
onödigt kan leda till att avtalsslutet fördröjs. Ett sätt att motverka detta skulle 
kunna vara att fastställa en tidsfrist på exempelvis 30 dagar. 

 

Saco tillstyrker förslaget, men förordar samtidigt att yttrandenas vägledande 
karaktär kommer till uttryck i förarbetena. En förutsättning är också att det är 
parterna gemensamt som begär yttrandet. Saco anser även att det bör 
övervägas att införa en tidsfrist inom vilket ett yttrande ska avges. 

 

Registerutdrag 

 

Utdrag ur belastnings- och misstankeregistren samt ur Försäkringskassans 
register 

Utredningen föreslår ett förbud för arbetsgivare att utan stöd i lag eller 
författning begära att en arbetstagare uppvisar ett utdrag ur belastnings- 
och misstankeregistren. Inte heller får arbetsgivare utan lagligt stöd begära 
utdrag från Försäkringskassans register om utdraget innehåller uppgifter 
som är sekretessbelagda i relation till arbetsgivaren. 

 

Saco tillstyrker utredningens förslag. 

 

Utdrag ur andra register 

Utredningen föreslår ingen reglering avseende arbetsgivares möjlighet att 
begära utdrag ur Kronofogdemyndighetens register liksom att inhämta 
kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag. 

 

Enligt Kronofogdemyndigheten har arbetsgivares kontroll av arbetssökande 
ökat. De uppgifter som är intressanta för arbetsgivare är till stor del offentliga. 
Utredningen har dock funnit att det inte är vanligt förekommande att 
arbetstagare begär ut uppgifter som är sekretessbelagda. Mot den bakgrunden 
anser utredningen att det saknas anledning att införa någon särskild reglering. 
Vidare erinrar utredningen om att den allmänna bestämmelsen för kontroll- 
och övervakningsåtgärder bör fånga upp eventuell förekomst.  
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Saco anser att det, särskilt med hänsyn till att en särreglering införs avseende 
andra former av registerutdrag, bör införas en särskild bestämmelse 
motsvarande den bestämmelse som föreslås om Försäkringskassans register. 
Detta för att skapa tydlighet och för att ge en signal om att det inte är 
godtagbart att arbetsgivare, särskilt i samband med rekrytering, begär in 
registerutdrag som kan vara integritetskänsliga. Den allmänna bestämmelsen 
kan inte ge en sådan tydlighet. 

 

Beträffande kreditupplysning från kreditupplysningsföretag är de uppgifter 
som hanteras av dessa offentliga. Saco delar bedömningen att särskild reglering 
inte behövs. 

 

Saco avstyrker förslaget att inte särskilt reglera utdrag ur 
Kronofogdemyndighetens register och förordar istället en bestämmelse 
motsvarande den som föreslås avseende Försäkringskassans register.  

 

Medicinska undersökningar 

Utredningen föreslår en särskild reglering om medicinska undersökningar, 
vilket också inkluderar drogtest. För att det ska vara tillåtet med medicinska 
undersökningar som har ett kontroll- eller övervakningssyfte krävs ett 
berättigat ändamål och att undersökningen framstår som ett godtagbart 
ingrepp i förhållande till ändamålet. Som berättigade ändamål anges hänsyn 
till säkerheten, rehabilitering och verksamhetens särskilda karaktär. 
Härutöver ska kollektivavtal på central nivå kunna träffas om annat 
berättigat ändamål. Ett grundläggande krav ska alltid vara att den 
medicinska undersökningen genomförs av hälso- och sjukvårdspersonal och 
att prover som tas vid drogtester ska analyseras på ackrediterat 
laboratorium. 

 

En särskild reglering 

Saco delar utredningens bedömning att en arbetsgivares kontrollåtgärd i form 
av en medicinsk undersökning är särskilt känslig från integritetssynpunkt. 
Användandet av medicinska undersökningar har också successivt ökat, 
samtidigt som det idag saknas ett heltäckande skydd. Det är mycket 
otillfredsställande att området präglas av så stor osäkerhet. Saco är mot den 
bakgrunden mycket positivt till en särskild regel. 

 

Bestämmelsernas tillämpningsområde 

Endast medicinska undersökningar som har ett kontroll- eller 
övervakningssyfte omfattas. Däremot omfattas inte företagshälsovårdens 
hälsoundersökningar, där dessa erbjuds av arbetsgivaren och där 
återrapportering inte sker på individnivå. Saco anser att det är en bra 
avgränsning. 

 

Enligt utredningens förslag avses med medicinska undersökningar en 
hälsoundersökning eller ett alkohol-, narkotika- eller annat drogtest. 
Användandet av alkolås i fordon förslås falla utanför regleringen. 
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Saco delar i sak utredningens bedömning i denna del. Vi anser dock att 
begreppet hälsoundersökning är något vagt och snarare för tanken till sådana 
frivilliga hälsoundersökningar som brukar utföras i företagshälsovårds regi. Det 
är också viktigt att till exempel psykologisk undersökning som utförs i syfte att 
bedöma arbetstagares hälsotillstånd omfattas. Definitionen av medicinska 
undersökningar bör överensstämma med den som finns i hälso- och 
sjukvårdslagstiftningen.  

 

Saco tillstyrker i sak, men föreslår istället följande definition: 

 

”Med en medicinsk undersökning avses sådana åtgärder som avses i 1 § hälso- 
och sjukvårdslagen eller ett alkohol-, narkotika- eller annat drogtest.” 

 

Berättigade ändamål – hänsyn till säkerheten 

Som ett första berättigat ändamål anges hänsyn till säkerheten vid risk för 
människors liv, personliga säkerhet eller hälsa eller för betydande skador på 
miljö och egendom. 

 

Saco tillstyrker förslaget. 

 

Berättigade ändamål - rehabilitering 

Enligt förslaget ska en begäran om en medicinsk undersökning som ingår som 
ett led i rehabilitering av en arbetstagare anses ske för ett berättigat ändamål. 

 

Saco anser att detta ändamål är problematiskt. Utredningen har inte närmare 
utrett förslagets effekter och inte heller hur förslaget förhåller sig till de 
regelverk som finns kring rehabilitering i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöverkets 
föreskrifter, lagen om allmän försäkring och lagen om anställningsskydd. Själva 
syftet med en rehabilitering kan också skapa gränsdragningsproblem, då syftet 
med en rehabilitering i första hand inte är övervakning eller kontroll.  

 

Vidare ger bestämmelsen arbetsgivare rätt till information som denne inte har i 
dagsläget. Varken i arbetsmiljölagen eller i lagen om allmän försäkring 
föreskrivs någon skyldighet för arbetstagaren att till arbetsgivaren lämna någon 
närmare beskrivning av sitt sjukdomstillstånd. Ett läkarintyg behöver således 
inte innehålla någon närmare uppgift om vilken sjukdom arbetstagaren lider 
av. Uppgifter om enskildas sjukdomstillstånd anses generellt sett så känsliga att 
de omgärdas av sekretesskydd. Det har alltså hittills ansetts tillräckligt att delge 
arbetsgivaren den behandlande läkarens uppgifter om arbetsförmåga och om 
vilka åtgärder som behövs för att arbetstagaren ska kunna återgå i arbete.  

 

Beträffande drogtester ser troligen situationen annorlunda ut i normalfallet.  
Här är det sannolikt så att arbetsgivaren vanligen känner till arbetstagarens 
missbruk vid en rehabilitering. Utredningen säger också att den i första hand 
har i åtanke medicinska undersökningar i form av drogtester. En reglering 
avseende drogtester som ett led i rehabilitering vid missbruk  i den föreslagna 
lagen bör därför inte vara lika problematisk. 
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Sammantaget avstyrker Saco förslaget i denna del, då det inte är tillräckligt 
utrett för att ligga till grund för lagstiftning. Möjligen skulle förslaget kunna 
begränsas till drogtester i samband med missbruk, dock under förutsättning att 
effekter och gränsdragning till gällande regler om rehabilitering ytterligare 
utreds och förtydligas. 

 

Berättigade ändamål – verksamhetens särskilda karaktär 

Utredningen har föreslagit att ett berättigat ändamål ska vara att bedöma 
tillståndet hos en arbetstagare och detta är av avgörande betydelse för 
verksamheten på grund av dess speciella karaktär. 

 

Förslaget tar sikte på den så kallade Fryshusdomen (AD 2001 nr 3). Fryshuset 
är en stiftelse som bland annat bedriver projektverksamheten Lugna gatan. 
Saco anser att utfallet i domen som utredningen önskar kodifiera är rimligt och 
att det inte kan uteslutas att det finns verksamhet som är av en så speciell 
karaktär att det kan anses legitimt med medicinska undersökningar. Det är 
dock mycket viktigt att utgångspunkten aldrig får bli vikten för verksamheten i 
sig. För att det överhuvudtaget ska vara aktuellt måste det handla om 
verksamhet av mycket speciell karaktär. Först om så är fallet kommer kriteriet 
”avgörande betydelse” in i bilden, som ett nödvändigt krav. Utrymmet måste 
vara ytterst begränsat, vilket måste förtydligas i förarbetena. Saco delar 
utredningens bedömning att det måste handla om utomordentligt starka skäl 
och att undersökningar utgör en förutsättning för att verksamheten ska kunna 
bedrivas.  

 

Utredningen uttalar att behovet av denna kontrollåtgärd i första hand avser 
drogtester. Om detta är avsikten med förslaget bör bestämmelsen kunna ändras 
genom att begränsa bestämmelsens tillämpning till drogtester. Det är svårt att 
överblicka i vilka situationer en hälsoundersökning skulle kunna genomföras 
med stöd av bestämmelsen. Om bestämmelsen ändå skulle omfatta sådana bör 
förarbetena ge vägledning om när detta skulle kunna bli aktuellt.  

 

Saco tillstyrker förslaget, dock under förutsättning att det får den mycket snäva 
tillämpning som utredningen förespråkar. Vidare anser Saco att bestämmelsen 
skulle kunna begränsas till att endast bli tillämplig avseende drogtester. 

 

Kollektivavtal 

Enligt förslaget kan avtal om berättigat ändamål träffas, dock endast centralt. 
Utredningen menar att det rör sig om åtgärder som är så integritetskänsliga att 
det är befogat att frågorna lyfts till central nivå. Samtidigt är det de lokala 
parterna som bäst kan avgöra behovet av vilka medicinska undersökningar som 
behövs. Saco anser därför att det är olyckligt att utesluta lokala 
överenskommelser. Om inte lokala kollektivavtal skulle anses tillräckliga kan 
ett alternativ vara att istället tillåta avvikelser genom kollektivavtal ”som har 
slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation”. 

 

Saco tillstyrker utredningens förslag att kollektivavtal ska kunna träffas om 
annat berättigat ändamål än de som anges särskilt i lagen, dock förordar vi att 
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avtal även ska kunna träffas lokalt eventuellt efter godkännande av en central 
arbetstagarorganisation.  

 

Ingreppet ska vara godtagbart 

Utredningen föreslår att det utöver ett berättigat ändamål även ska krävas att 
det ingrepp i den personliga integriteten som undersökningen utgör ska 
framstå som godtagbart i förhållande till det ändamål som motiverat 
undersökningen.  

 

Med hänsyn till att en medicinsk undersökning normalt utgör ett stort ingrepp i 
den enskildes integritet, är det viktigt att det blir tydligt att sådana 
undersökningar endast ska tillgripas som ett sistahandsalternativ. Utredningen 
framhåller också att ”åtgärden får tillgripas bara när det föreligger ett påtagligt 
behov och mindre ingripande åtgärder inte är tillräckliga för att tillgodose 
behovet” (behovsprincipen). Det är tveksamt om en sådan restriktivitet 
verkligen framgår av lagtexten, som talar om ett ”godtagbart” ingrepp. Det är 
viktigt att behovsprincipen framgår tydligt.   

 

Saco tillstyrker utredningens förslag i denna del, dock förordar vi att 
behovsprincipen bättre förtydligas i lagtexten eller i vart fall i förarbetena. 

 

Särskilda krav för undersökningens genomförande 

Saco tillstyrker utredningens förslag att en medicinsk undersökning måste 
genomföras av hälso- och sjukvårdspersonal och att prover som tas vid 
drogtester ska analyseras på ackrediterat laboratorium. 

 

Utredningen föreslår att provtagning av utandningsluft inte ska omfattas av 
dessa krav. Det är dock viktigt att krav också ställs på tillförlitlighet i dessa fall. 
Detta är något som utredningen också slår fast. Den framhåller att ”ett 
grundkrav för att alkoholutandningsprov ska användas som kontrollåtgärd av 
arbetsgivare bör vara att det instrument som används är av tillförlitlig kvalitet 
och att det hanteras på ett korrekt sätt.” Vidare anger utredningen att de 
provtagningsrutiner som tillämpas bör innebära att om ett utandningsprov 
visar positivt resultat bör det finnas en möjlighet att få detta kontrollerat 
genom kompletterande provtagning och bedömning”.  Sammanfattningsvis slår 
utredningen fast att ”endast om dessa förutsättningar föreligger för att 
säkerställa tillförlitligheten av provresultaten och den provtagnes rättssäkerhet 
bör ingreppet anses som godtagbart”. Saco anser att det inte är tillräckligt att 
dessa krav kommer till uttryck i förarbetena, eftersom lagens krav på 
genomförande helt undantar utandningsprov. Dessa krav bör istället 
uttryckligen slås fast i lagen. 

 

Saco tillstyrker bestämmelserna om genomförande, men föreslår att krav på 
utandningsprovs tillförlitlighet framgår av lagtexten. 
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Förbud mot integritetskränkande övervaknings- och 
kontrollåtgärder på ”restområdet” 

Utredningen föreslår en kompletterande generell bestämmelse enligt vilken 
arbetsgivare inte får genomföra övervaknings- eller kontrollåtgärder som 
påtagligt påverkar den personliga integriteten, om inte åtgärden vidtas för 
ett berättigat ändamål och framstår som ett godtagbart ingrepp i 
arbetstagarens personliga integritet i förhållande till ändamålet med 
åtgärden. 

 

Syftet med bestämmelsen är att fånga upp integritetskränkande övervaknings- 
eller kontrollåtgärder som inte särskilt regleras i lagen. Saco är positivt till en 
generell bestämmelse, särskilt med tanke på att det i dag inte är möjligt att 
överblicka alla de övervaknings- eller kontrollmetoder som kan komma att 
utvecklas och användas framöver.  

 

Samtidigt innebär en sådan generell bestämmelse tolknings- och 
tillämpningssvårigheter. En tveksamhet med förslaget är kravet på att det ska 
handla om en åtgärd som ”påtagligt” påverkar den personliga integriteten för 
att en avvägning ska bli aktuell. Utredningens utgångspunkt att hålla mer 
bagatellartade åtgärder utanför lagstiftningen är rimlig. Vi tror dock inte att 
förslaget kommer att leda till färre rättsliga prövningar. Istället kommer 
framtida tvister snarare att handla om vilka åtgärder som kan anses ha en 
påtaglig integritetspåverkan  

 

I övervägandena anger utredningen en rad åtgärder som den anser inte har en 
påtaglig integritetspåverkan, bland annat inhämtande av referenser om en 
arbetssökande eller att en arbetsgivare samtalsvis frågar en arbetssökande eller 
medarbetare hur han eller hon eller dennes barn mår. Utredningen listar också 
ett antal åtgärder som kan ha en påtaglig integritetspåverkan, bland annat 
medhörning av telefonsamtal, utpasseringskontroll och studie av anställd 
genom att anlita fiktiva kunder.  

 

Glappet mellan de exempel som ges på åtgärder som inte har respektive har en 
påtaglig inverkan är stort. Det finns en lång rad av åtgärder som förvisso inte är 
vardagliga eller bagatellartade, men ändå inte kvalificerar sig vid en jämförelse 
med de angivna exemplen. Ett möjligt gränsfall utgör situationen i AD 2009 nr 
36 där Arbetsdomstolen fann att en åtgärd som innebar att blåsa i ett alkoskåp 
inför sina arbetskamrater inte utgjorde ”ett särskilt stort ingrepp i 
arbetstagarens personliga integritet”. Det är inte säkert att en sådan situation 
över huvud taget skulle falla under den föreslagna bestämmelsen, varvid en 
prövning av om ingreppet var godtagbart med hänsyn till ändamål och 
integritet inte skulle komma till stånd.  

 

Saco ställer sig mot den bakgrunden tveksamt till det påtaglighetskrav som 
föreslås. Vid en prövning av om ett ingrepp är godtagbart kommer graden av 
påverkan att bli en del av avvägningen. De vardagliga situationer som 
utredningen angett kommer med allra största sannolikhet att bedömas som 
tillåtna. Det är inte heller troligt att sådana åtgärder blir föremål för tvist i 
någon större utsträckning. 

 



 

 

  12/16 

 

Saco tillstyrker en generell bestämmelse, men förordar att kravet på påtaglig 
integritetspåverkan stryks. 

 

Psykologiska test och undersökningar 

 

Särreglering 

Saco anser att det är viktigt att det finns ett skydd för den personliga 
integriteten och en tillräcklig kvalitetssäkring vid användandet av psykologiska 
test och undersökningar. Saco anser att det behövs en särreglering för att 
uppnå detta skydd. 

 

Användandet av psykologiska test är idag utbrett. Vi vet också att det 
förekommer psykologiska test på marknaden som inte är tillförlitliga och 
vetenskapligt utformade. En del test är inte heller anpassade till just den 
situation där de används. En felaktig tolkning av resultatet kan i dessa fall 
innebära en allvarlig integritetskränkning. För att avgöra om ett test är adekvat, 
tillförlitligt och vetenskapligt utformat och för att kunna tolka testresultaten 
korrekt krävs det att testanvändaren har goda psykologiska kunskaper.  

 

Utredningen föreslår att personlighetstest i arbetslivet ska omfattas av den 
generella bestämmelsen om kontroll- och övervakningsåtgärder. Psykologiska 
test som kontrollåtgärd skiljer sig dock väsentligt från de åtgärder som 
utredningen i övrigt exemplifierar. Kvalitetsaspekten är ett viktigt skäl till en 
särreglering. Några kvalitetskrav regleras inte specifikt i den generella 
bestämmelsen. Som vi redan konstaterat kommer den generella bestämmelsen 
innebära tolknings- och tillämpningsproblem och är därför inte tillräckligt 
tydlig och förutsebar för att ge ett tillräckligt skydd för åtgärder som har en så 
stor integritetspåverkan som ett personlighetstest har. Dessutom skulle en 
särreglering innebära en tydlig markering från lagstiftarens sida att det ställs 
höga krav på att de psykologiska test som används ska vara tillförlitliga och att 
testanvändarna har den kompetens som krävs. En sådan markering i lagen 
skulle sannolikt också påskynda kvalitetssäkringsarbetet av psykologiska test 
och testanvändares kompetens. 

 

Utredningen har som ett skäl till att inte välja särreglering bland annat angett 
att det är svårt att finna ett begrepp som avgränsar vilka kontrollåtgärder som 
ska omfattas. Saco anser inte att detta är ett stort problem. Det viktiga är 
istället att definiera vilka åtgärder som ska omfattas av det begrepp som väljs. 
Saco tycker dock att det finns lämpligare begrepp än personlighetstest. De 
psykologiska test som vanligtvis används inom arbetslivet för person- och 
lämplighetsbedömningar är personlighets-, begåvnings- och färdighetstest. En 
reglering bör omfatta samtliga psykologiska test och metoder som syftar till att 
bedöma en arbetstagares person eller lämplighet. För att fånga upp de test och 
metoder som bör omfattas av regleringen förordar att begreppet psykologiska 
test och undersökningar används. Vidare bör det i lagtexten framgå att det är 
sådana test som syftar till att bedöma arbetstagarens person eller lämplighet 
som omfattas. 

 

Saco anser inte att det är nödvändigt att i lagtexten ange för vilka ändamål 
psykologiska test och undersökningar kan användas. Det viktiga är inte att 
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begränsa användandet, utan att tillförsäkra att testerna är relevanta och 
tillförlitliga. Vi förordar därför att det införs ett generellt krav på att det ska 
vara sakligt motiverat att låta arbetstagaren genomgå ett psykologiskt test. För 
det krävs en behovs- och kravanalys.  

 

Härutöver anser Saco att ett krav på samtycke bör finnas. Detta kan förvisso 
framstå som inkonsekvent när vi samtidigt förordar att arbetsgivare inte längre 
ska kunna grunda en personuppgiftsbehandling på samtycke enligt PUL, något 
som utredningen också pekar på. Samtycke enligt PUL innebär dock att en 
behandling av personuppgifter kan bli tillåten i fall där behandlingen annars 
skulle vara otillåten. Samtycke i samband med psykologiska test innebär att en 
åtgärd kan bli otillåten i fall där den annars skulle vara tillåten. Att ta bort 
samtycket i PUL och att ha ett krav på samtycke vid psykologiska test har 
samma syfte, nämligen att skydda arbetstagarens integritet. Krav på samtycke 
finns för övrigt både i de internationella riktlinjer för testanvändning som 
utfördats av International Test Commission (ITC) och i ILOs riktlinjer Code of 
practice on the protection of workers’ personal data. 

 

Slutligen föreslår vi att det i bestämmelsen förs in kvalitetskrav på 
genomförandet. Psykologiska test och undersökningar bör genomföras på ett 
betryggande sätt med metoder som är tillförlitliga och utförs av sakkunniga. 
Utredningen är av uppfattningen att en förutsättning för att ställa ett 
kvalitetskrav i lag är att det är möjligt att precisera exakt vad dessa krav 
innebär, vilket den finner inte är möjligt. Saco delar inte denna bedömning och 
vill samtidigt framhålla att det idag finns både nationella och internationella 
riktlinjer och standarder som anger kvalitetskriterier för psykologiska test och 
kompetenskrav för testanvändare. Det finns till exempel en europeisk standard 
för testanvändare ”Eurotest”. Dessa bör givetvis kunna vara vägledande för 
vilka kvalitetskrav som uppställs vid användandet. Det pågår för närvarande ett 
arbete med att ta fram en internationell standard (ISO) för psykologiska 
mätmetoder. Denna standard förväntas bli antagen under hösten 2009. 

 

Sacos förslag till bestämmelse om psykologiska tester och undersökningar 

Saco föreslår att följande bestämmelse införs i den föreslagna lagen: 

 

”En arbetsgivare får använda sig av eller låta en arbetstagare genomgå 
psykologiskt test eller psykologisk undersökning för bedömning av 
arbetstagarens person eller lämplighet endast om det är sakligt motiverat och 
med den berörde arbetstagarens samtycke. 

  

Arbetsgivaren ska se till att test eller undersökning som avses i första stycket 
genomförs på ett betryggande sätt med metoder som är tillförlitliga och utförs 
av sakkunniga.” 

 

Sekretess 

Utredningen lämnar inget förslag angående sekretess i den 
personaladministrativa verksamheten för uppgifter som hänför sig till 
personlighetstest eller liknande test, då denna fråga redan bereds inom 
Regeringskansliet. Utredningen föreslår heller inte att tystnadsplikt införs på 
privat sektor. 
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Saco delar utredningens bedömning att det är angeläget att det införs sekretess 
för uppgifter som hänför sig till psykologiska test i anställningsärenden. Vi 
instämmer också i utredningens uppfattning att sekretesskydd även bör gälla 
för uppgifter som hänför sig till psykologiska test under pågående anställningar 
till exempel urval till utbildningar och befattning. Eftersom det råder en 
oklarhet huruvida sekretesslagens bestämmelser omfattar uppgifter hänförliga 
till psykologiska test under pågående anställningar anser vi att det bör 
klargöras i lag att sekretess gäller för uppgifter från psykologiska 
undersökningar inom hela det personaladministrativa området.    

 

Saco anser att begreppet ”psykologisk undersökning” bör användas i detta 
sammanhang, eftersom det är ett vedertaget begrepp som används 
genomgående i sekretesslagstiftningen. 

 

När det gäller tystnadsplikt i privat verksamhet anser Saco att den bör 
jämställas med den sekretess som gäller i offentlig verksamhet. Det ligger 
dessutom i linje med utredningens egen utgångspunkt att ett enhetligt skydd 
ska gälla för alla sektorer. Vi anser därför att det bör införas en bestämmelse 
om tystnadsplikt även för privat verksamhet. Tystnadsplikten bör där gälla 
samma uppgifter som regleras i sekretesslagen.  

 

Hälsodeklarationer 

Utredningens förslag till reglering av medicinska undersökningar omfattar inte 
hälsodeklarationer. Utredningen hänvisar avseende sådana till den generella 
bestämmelsen om övervaknings- och kontrollåtgärder. En hälsodeklaration kan 
dock vara utformad så att den innehåller detaljerad medicinsk information, 
vilken kan vara känsligt ur integritetssypunkt.  

 

Med hänsyn till att en hälsodeklaration kan innehålla mycket känslig 
information och med hänsyn till de tolkningssvårigheter som den generella 
bestämmelsen sannolikt kommer att föranleda anser Saco att en särskild 
reglering bör övervägas. En sådan reglering skulle kunna ange att en 
hälsodeklaration inte får vara utformad på annat sätt än att den innehåller en 
förklaring om det finns eller inte finns någon sådan nedsättning av 
hälsotillståndet som har väsentlig betydelse för möjligheten att fullgöra de 
aktuella arbetsuppgifterna. 

 

Frågeförbud 

Utredningen föreslår ingen lagreglering av tillåtligheten för en arbetsgivare 
att ställa frågor om politisk tillhörighet och facklig anslutning. 

 

Utredningen fick i uppdrag att se över ovan fråga. Saco delar utredningens 
bedömning att det inte är befogat att införa ett frågeförbud just för frågor om 
politisk tillhörighet och facklig anslutning. Beträffande frågan om facklig 
anslutning är den dessutom komplex, då arbetsrättslig lagstiftning ger 
arbetsgivare skyldigheter som förutsätter kännedom om facklig anslutning. 
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Saco vill dock framhålla behovet av en översyn beträffande 
diskrimineringsområdet. Det är på detta område behovet av en reglering av 
arbetsgivares rätt att ställa frågor är störst. 

  

Förhandlingsskyldighet 

Utredningen föreslår att det förtydligas att arbetsgivare som avser att 
besluta om en övervaknings- eller kontrollåtgärd som är ägnad att på ett 
påtagligt sätt påverka en eller flera arbetstagares personliga integritet är 
förhandlingsskyldig enligt 11-14 §§ medbestämmandelagen (MBL). 

 

Sannolikt omfattas redan idag beslut om övervaknings- och kontrollåtgärder 
som påtagligt påverkar integriteten av förhandlingsskyldigheten i MBL. Saco 
anser dock att det är bra att detta förtydligas och säkerställs. Möjligen kan en 
bestämmelse i en lag som avser tillämpningen av en annan lag skapa förvirring. 
En möjlighet är att istället föra in ett förtydligande direkt i MBL, exempelvis på 
liknande sätt som gjorts i 13 § 2 st MBL avseende verksamhetsöverlåtelser där 
en hänvisning sker till LAS, tillsammans med en kompletterande referens i den 
föreslagna integritetslagen.  

 

Saco tillstyrker förslaget i sak samtidigt som det är viktigt att närmare överväga 
hur och var frågan lämpligast regleras. 

 

Tolkningsföreträde 

En väldigt viktig och övergripande fråga som inte behandlas av utredningen är 
vilka konsekvenser en tillämpning av lagen kan få på anställningstryggheten. 
Eftersom lagen är en skyddslagstiftning är det viktigt att arbetstagaren också 
skyddas mot att drabbas av arbetsrättsliga åtgärder om han eller hon 
exempelvis inte efterkommer arbetsgivarens begäran om medicinsk 
undersökning eller att delge arbetsgivaren resultatet av en sådan undersökning. 
I annat fall ger den föreslagna lagen i praktiken inte något reellt 
integritetsskydd. Inför hotet att förlora sin anställning kommer arbetstagaren i 
realiteten att tvingas tillmötesgå arbetsgivarens krav, även om det inte är 
förenligt med lagen. 

 

Ett sådant skydd skulle möjligen kunnat följa av tolkningsföreträdet i 34 § 
MBL. Det framgår dock att en färsk dom från Arbetsdomstolen (AD 2009 nr 
36) att det är tveksamt om tolkningsföreträdet överhuvudtaget gäller avseende 
övervaknings- och kontrollåtgärder. Arbetsdomstolen finner i detta mål att en 
tvist om arbetstagares skyldighet att underkasta sig alkoholkontroll inte är en 
tvist om arbetsskyldighet, utan en tvist om arbetstagares skyldighet att följa en 
av arbetsgivaren ensidigt beslutad föreskrift. I tvisten hade 
arbetstagarorganisationen därför inte haft rätt att utöva tolkningsföreträde. 

 

En arbetsgivares rätt att beordra en arbetstagare att underkasta sig en 
integritetskränkande åtgärd utgår från arbetsledningsrätten. Om en 
arbetsgivare har rätt enligt arbetsledningsrätten att kräva en åtgärd har 
arbetstagaren en skyldighet enligt anställningsavtalet att göra detta. Utgången i 
den aktuella domen är därför långt ifrån självklar, något som också framgår av 
det särskilda yttrandet till domen. 
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Saco anser mot denna bakgrund att tolkningsföreträdet även bör omfatta 
övervaknings- och kontrollåtgärder antingen genom en kompletterande 
bestämmelse i den föreslagna lagen eller genom ett förtydligande och en 
hänvisning i 34 § MBL. Om inte en förändring sker avseende 
tolkningsföreträdet måste den nya lagen kompletteras med någon annan regel 
som skyddar arbetstagarna i dessa situationer 
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