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Integritetsskydd i arbetslivet

Av dataombudsmannen Reijo Aarnio, Finland

I personuppgiftslagen ingår allmänna bestämmelser om dataskyddet, vilka som sådana
tillämpas också i arbetslivet. Utöver detta anknyter till dataskyddet i arbetslivet ett
flertal varandra kompletterande bestämmelser såsom grundrättigheterna, arbetsrätten,
tjänstemannarätten, arbetarskyddet och straffrätten. I Finland trädde som första land i
Europeiska Unionen i kraft en särskild lag om integritetsskydd i arbetslivet (477/2001).
Den trädde i kraft 1.10.2001 – efter andra försöket. Enligt lagbestämmelsen om ikraft-
trädandet skulle arbetsgivarna och arbetstagarna tillsammans före 31.3.2002 diskutera
om behandlingen av personuppgifter på arbetsplatserna. Dataskyddet har blivit en
konkret del av vardagen på arbetsplatserna.

Reijo Aarnio (f. 1955) tog sin examen vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universi-
tet år 1981. Han arbetade därefter inom den privata sektorn i olika expert- och
ledningsuppdrag. Han medverkade som sakkunnigledamot i den kommitté som beredde
personuppgiftslagen.

Reijo Aarnio tillträdde som dataombudsman 1.11.1997. Dataombudsmannens man-
datperiod är fem år. Han är också medlem av bl.a. ledningsgruppen för datasäkerhet i
statsförvaltningen, delegationen för teleförvaltning och arbetsgruppen för arbetsför-
hållandefrågor.

1. Arbetslivet och dataskyddet; allmänt

För befolkningen i arbetsför ålder har ca hälften av den vakna tiden på ett eller
annat sätt att göra med arbetet. Arbetet eller avsaknaden av sysselsättning är av
väsentlig betydelse för människans fysiska och psykosociala välbefinnande. Vår
utkomst, våra sociala relationer och rentav vår hälsa är åtminstone delvis förknip-
pade med vårt arbetsliv. Å andra sidan berörs i dag alla människor i arbetsför
ålder, både äldre och yngre, av problem som har att göra med orkande och
utslagning.

Arbets- och tjänsteförhållandena är en hierarkisk relation mellan arbetstagare
och arbetsgivare som innefattar bestämmande- och ledningsrätt. Till kriterierna
för ett arbetsförhållande hör i sig, att arbetstagaren förbinder sig att utföra arbete
mot lön under arbetsgivarens ledning och övervakning. Integritetsskyddet och i
synnerhet skyddet av personuppgifter avser för sin del att balansera upp relatio-
nen mellan parterna, mellan den registrerade och den registeransvarige. Vi kan
notera, att dataskyddet i arbetslivet orsakar ett spänningstillstånd mellan arbets-
förhållandets parter.

Ett personaladministrativt mantra som brukar upprepas av organisationernas
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ledning är att personalen är organisationens viktigaste resurs. Man måste ta väl
hand om personalen och utvecklandet av personalen. Olika projekt som upprätt-
håller arbetsförmågan och orkandet förefaller att ha kommit för att stanna som en
del av arbetslivets vardag. En orsak till detta torde också vara snedvridningen av
den europeiska befolkningsstrukturen; exempelvis i Finland uppnår uppskatt-
ningsvis 25 % av befolkningen i arbetsför ålder pensionsåldern före år 2010. Det
har framförts uppskattningar, att konkurrensen om yrkeskunnig arbetskraft kom-
mer att skärpas i rekryteringen. Detta kan för sin del påverka bl.a. nationella
invandrarpolitik.

Den stora utmaningen för personaladministrationen, leadership, är att lyckas
med att motivera personalen till att verka framgångsrikt för att organisationen
skall uppnå sina målsättningar. De konsulter i ledarskap som har utnyttjats som
hjälp i detta arbete har i sin undervisning stött sig på t.ex. den gamla goda
Masslowska behovshierarkin. Enligt Masslow är människans högsta mål att kun-
na förverkliga sig själv samt att bli föremål för respekt och uppskattning. När det
är möjligt att uppleva sådana känslor, arbetar organisationens personal motiverat
och samtidigt effektivt. Masslow framförde utan att själv veta det, vilket framgår
senare, en tämligen god analogi till dataskyddet. Som slutsats kan konstateras, att
i arbetslivssammanhang är dataskyddet en del av en god personaladministration
och även mera generellt en del av ett gott ledarskap; en del av en god arbetslivs-
kvalitet. Ett dataskydd som genomförs på hög nivå stöder således organisationens
verksamhet. Den kan rentav vara en konkurrensfördel för organisationen.

Förändringstakten i samhället och näringslivet är för närvarande snabb.
Näringsstrukturen förändras så att andelen för dataarbete och dataproduktion
ökar. Organisationerna bildar nätverk, deras inbördes växelverkan ökar och data-
infra får en framträdande roll. Kunnandet och behärskandet av innovationer har
blivit en väsentlig del av den nationella konkurrenskraften på den globala mark-
naden. Å andra sidan är processerna allt mera sårbara. Databrottslighet och
-sjukdomar utgör ett allt klarare hot. Dataskyddet har blivit en ny industribransch.
Arbetet utförs i nya former och på nya sätt; distansarbete, teamarbete och
mångprofessionellt samarbete blir allt vanligare. Till arbetsgivarnas verksamhet
anknyter ett ökande behov av att samla in personuppgifter om arbetstagarna. Till
integritetsskyddet hör emellertid en så stor rätt som möjligt för den arbetssökan-
de, arbetstagaren och tjänstemannen att känna till och besluta om behandlingen av
hans egna personuppgifter och innehållet i de uppgifter som samlas in, samt rätt
att bli bedömd på basis av riktiga och felfria personuppgifter. Av denna anledning
är det viktigt för arbetslivets parter att känna till hur eventuella konflikter gällande
behandlingen av personuppgifter skall avgöras på arbetsplatserna.

Reijo Aarnio
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2. Integritetsskydd i arbetslivet; finns det?

Det har emellanåt framförts uppfattningar, att normerna gällande integritets-
skyddet inte skulle tillämpas i arbetslivet. Trots det har i den Europeiska
människorättsdomstolens rättspraxis klart tagits den ställningen, att principerna
för integritetsskyddet bör tillämpas också på arbetstagare och att integritets-
skyddet inte enbart begränsar sig till livet där hemma.

I fallet Niemitz vs. Tyskland var det fråga om myndighetens rätt att göra en
inspektion i den klagandes kontor. Myndigheten hävdade, att artikel 8 i den
europeiska människorättskonventionen inte var tillämplig i fallet, eftersom man
enligt myndigheten kan göra en klar skillnad mellan å ena sidan privatlivet och
hemmet, och å andra sidan yrkesutövande, affärsrörelse och affärsutrymmen.
Domstolen tog en annan ställning. Enligt den hör till respekten för privatlivet som
en del möjligheten att skapa och utveckla mellanmänskliga relationer. Enligt
domstolen fanns det ingen anledning varför privatlivet borde avgränsas utanför
yrkes- och affärsverksamhet. Tvärtom; domstolen ansåg, att för största delen av
människorna innebär arbetslivet en stor, om inte den största möjligheten att
utveckla sina kontakter till omvärlden. Denna sin åsikt stödde domstolen också på
samma sätt som kommissionen med att det inte alltid är möjligt att göra en klar
åtskillnad mellan vilka aktiviteter som hör enbart till arbetslivet och vilka inte.

I fallet Halford vs. Storbritannien (UK) beslöt den europeiska människorätts-
domstolen, att ett uppsnappande av arbetstagarnas telefonsamtal bröt mot artikel
8 i den europeiska människorättskonventionen. Ms Halford hade i sin användning
två telefoner, av vilka den ena var avsedd för privat bruk. Inga begränsningar hade
uppställts för användningen av dessa telefoner och hon hade inte fått några
instruktioner angående deras bruk. Klaganden besvärade sig över arbetsgivarens
förfarande till människorättsdomstolen. UK hävdade, att på den kommunikation
som klaganden ringde från sin arbetsplats kunde inte ovan nämnda artikel 8 i
konventionen tillämpas, eftersom hon inte borde ha haft något motiverat skäl att
ens förvänta sig att hennes integritet skulle respekteras vad gällde dessa samtal.
Domstolen konstaterade emellertid, att det är klart att oberoende av om samtal
rings från hemmet eller arbetsplatsen, kan artikel 8 i människorättskonventionen
tillämpas.

Det bör konstateras, att uttrycket ”kommunikation” inte innefattar enbart korres-
pondens till pappers, utan också utsänd och emottagen elektronisk kommunikation.

3. Vad är integritetsskyddet?

Med stöd av det ovan sagda är det uppenbart, att integritetsskyddet och skyddet
för konfidentiell kommunikation är en gällande rättighet också i olika samman-
hang i arbetslivet. Svaret är ändå inte tillfyllest; begreppet integritetsskydd måste
också ges ett innehåll.

Integritetsskydd i arbetslivet
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Utveckling

Den första skriftliga uppgiften om en strävan att trygga en persons integritet
baserar sig på den på ön Kos bosatta läkaren och läraren Hippokrates’ ed. I den ed
som läkarna svär i den dag som är förbinder sig läkarna att respektera patientens
integritet och att inte avslöja uppgifter som gäller honom. Hippokrates’ ed är ett
ca 2 400 år gammalt fenomen. Den avspeglar behovet av att mellan patienten och
den läkare som vårdar honom skapa ett förtroligt förhållande som stöder vården.

Sedermera framhöll den stora revolutionen i Frankrike och USA:s självstän-
dighetsförklaring fri- och rättigheternas betydelse. I den angloamerikanska rätts-
kulturen har rätten till integritet ofta definierats som rätten att få hålla sig för sig
själv och vara i fred.

Ohyggligheterna under andra världskriget gav upphov till en motiverad fruktan
för en systematisk registrering av medborgarna. Å andra sidan har Förenta Natio-
nerna uttryckt sin oro för att i världen årligen föds uppskattningsvis 40 miljoner
barn, vilkas födsel inte på något sätt registreras. När dessa barn önskar utnyttja
sina medborgerliga rättigheter är de ”luft”, personer utan medborgerskap.

Informationssystemens utveckling från centralanläggningsmiljöer till decent-
raliserade system har utökat databehandlingskapaciteten snart sagt obegränsat.
Detta har för sin del ändrat den traditionella ”storebrors” -strukturen i riktning
mot en situation, där den registrerade inte längre har kunnat veta vem som samlar
in personuppgifter om honom och för vilket ändamål. I synnerhet det globala
datanätet, internet, har gett upphov till oro. Enligt gjorda undersökningar har ett
av de viktigaste hindren för att den elektroniska handeln skall utvidgas varit
konsumenternas oro för sina personuppgifter (och kreditkortsuppgifter). Emeller-
tid är ett centralt syfte med Europeiska Gemenskapernas allmänna dataskyddsdi-
rektiv just att avlägsna hindren för att information skall kunna flöda fritt mellan
medlemsstaterna. Man bör också märka den allmäneuropeiska utvecklingen i
fråga om grundrättigheterna. När de på den europeiska människorättskonventio-
nen baserade grundrättigheterna traditionellt har bedömts vertikalt, utgående från
relationen mellan medborgaren och staten1 , har man numera börjat granska
frågan också som ett horisontellt inbördes fenomen mellan fysiska och civilrätts-
liga juridiska personer.

Definition

Allt sedan Hippokrates’ dagar har man försökt definiera integriteten eller privatli-
vet som fenomen – dock utan att lyckas med detta. Juris doktor Sami Mahkonen
har djärvt gått in för att presentera en sådan definition. Han har till hjälp tagit

1 samma utveckling har vad avser diskussionen om de grundläggande rättigheterna ägt rum också i
Finland.

Reijo Aarnio
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begrepp som utgör motsatspar: självbestämmanderätt och kollektivism, offent-
lighet och hemlighållande, isolation och sociala relationer samt integritet och
tillgänglighet.2  Integriteten rör sig innanför dessa motsatspar. Vi kan notera, att
integriteten som fenomen, eller snarare det hur vi upplever vår integritet, alltid är
beroende av tidpunkten, platsen, situationen och personen själv. Var och en av oss
upplever sin egen integritet på olika sätt vid under olika tider och i olika situatio-
ner. För att citera en finsk författare: ”Det är svårt att bedöma en annans käns-
lighetsläge”.3  Man kunde föreställa sig att det åsamkar lagstiftaren stora svå-
righeter, det kunde antas förklara de emotionella spänningar som ofta anknyter till
dataskyddet, och det kunde ställa de myndigheter som övervakar lagarna inför
den överordnade maktpositionen att vara den som skall ange lagens tolkning.

Vad är då integriteten? I regeringens förslag till den finländska personuppgifts-
lagen, varmed EG:s allmänna dataskyddsdirektiv (EG 95/46/EG) implementera-
des som en del av vår nationella lagstiftning, konstateras: ”Det föreslås inte att i
lagen inskrivs en särskild definition av integritetsskyddet”. Det blir emellertid
lättare att närma sig fenomenet, om vi håller i minnet, att det är fråga om rätten till
integritet. Man bör alltså understryka ordet ”rätten”. I dataskyddet, eller rättare
sagt integritetsskyddet är det fråga om en alla fysiska personer tillkommande
rättighet – snarare sagt ett kluster av rättigheter, som består av:

• rättigheten att inverka på och besluta om behandlingen av personuppgifter som
gäller en själv4 ,

Det s.k. informerade samtycket är en grundläggande förutsättning för behandlin-
gen av personuppgifter. Det kan anses bestå i, att beslutsfattaren dvs. i detta fall
den registrerade får tillräckligt med information som grund för sitt beslutsfattan-
de och att den registrerade frivilligt själv ger sitt samtycke.

• rättigheten att känna till hur ens uppgifter behandlas; vem som samlar in,
lagrar och använder uppgifter som gäller den registrerade och för vilket ända-
mål behandlingen sker

I detta sammanhang är det skäl att fästa särskild uppmärksamhet vid ovan nämnda
rättighet. Ett av arbetslivets största problem har ansetts vara den dåliga interna
informationsgången i organisationerna. Det är kanske rentav överraskande att

2 Mahkonen, Sami, Oikeus yksityisyyteen. Borgå 1997. Werner Söderström lakitieto Oy – WSLT.
159 s. ISBN 951-670-015-2.

3 Huovinen, Veikko. Havukka-ahon ajattelija.
4 speciella situationer i arbetslivet, särskilt arbetstagarens underordnade ställning i förhållande till

arbetsgivaren, har gett upphov till kritiska bedömningar av samtycke-instrumentets användnings-
möjlighet som grund för behandlingen av personuppgifter i arbetslivet. Se WP 29:s Opinion 8/2001

Integritetsskydd i arbetslivet
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notera, att den centrala ratio för dataskyddet är att utöka öppenheten mellan den
registrerade och den registeransvariga.

Denna öppenhetsprincip innebär, att arbetsgivaren alltid måste kunna motivera
varför arbetstagarnas personuppgifter behandlas. Denna princip kan ytterligare
indelas som följer:

a) arbetstagarna bör informeras om behandling av personuppgifter som gäller
dem,5

b) arbetstagaren har rätt att kontrollera uppgifter som gäller honom själv, t.ex.
resultaten av lämplighetstest och karriärutvecklingsplaner,

c) den registeransvarige bör göra behövliga anmälningar om behandlingen av
personuppgifterna till de övervakande dataskyddsmyndigheterna.6

• Rättigheten att ordna sitt privatliv utan att utomstående ogrundat tar befattning
med det

Punkt f i 7 artikeln i EG:s dataskyddsdirektiv är i detta avseende särskilt viktig.
Enligt den bör medlemsstaterna bestämma om, att personuppgifter kan behandlas
endast (f) ”om behandlingen är nödvändig för ändamål som rör berättigade
intressen hos den registeransvarige eller hos den eller de tredje män till vilka
uppgifterna har lämnats ut, utom när sådana intressen uppvägs av den registrera-
des intressen eller dennes grundläggande fri- och rättigheter som kräver skydd
under artikel 1.1.”

Det är viktigt att märka, att lagstiftaren när han utnyttjar sin lagstiftningsrätt är
i central ställning som garant för dataskyddet. En oreglerad registerföring har
ansetts innebära risken, att det uppkommer en med demokratiska principer ofö-
renlig, utanför samhällelig kontroll stående maktutövning. Lagstiftningen om
skydd för personuppgifter slår för var och en fast en viss själslig integritet och ett
område som hör till den ”själsliga hemfridens” krets, där var och en fritt kan bilda
sig sin åsikt och sålunda bereda sig på att enligt sitt övervägande delta i det
samhälleliga beslutsfattandet och påverkandet. Integritetsskyddet angränsar såle-
des till rätten att få information och till yttrandefriheten. Dataskyddet stärker och
tryggar att de grundläggande rättigheterna förverkligas. Man kan kanske något
överraskande observera, att i detta avseende är integritetsskyddet och offent-
lighetsprincipen inte nödvändigtvis konträra målsättningar; utan den ena kan inte
heller den andra fungera.

5 I Finland omfattas enligt 4 § lagen om integritetsskydd i arbetslivet (477/2001) insamling av
personuppgifter när någon anställs och under ett anställningsförhållande dessutom av det samar-
betsförfarande som avses i lagen om samarbete inom företag (725/1978) och lagen om samarbete
inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/1988).

6 Om register som förs av personalförvaltningen behöver i Finland inte göras anmälan till dataom-
budsmannen. Däremot bör en registerbeskrivning alltid uppgöras och hållas tillgänglig.

Reijo Aarnio
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Frågan om arbetsgivarnas rätt att läsa de anställdas e-post eller följa med de
anställdas rörelser på nätet är i många avseenden intressant, åtminstone har den
lett till en livlig debatt. I den förda diskussionen har arbetsgivarnas företrädare
lyft fram de behov, med stöd av vilka de anser sig ha en sådan rätt. Denna
diskussion började i Finland ungefärligen vid samma tid som lagen om integri-
tetsskydd och dataskydd inom televerksamhet trädde i kraft 1.7.1999.7  Ända-
målet med lagen om dataskydd inom televerksamhet är att för kommunikation
med e-post säkerställa samma konfidentiella karaktär som har gällt för traditio-
nella brev8 . Min egen uppfattning är, att e-posten är konfidentiell. Den är skyddad
med ett system för personliga lösenord och användarkoder. Detta ger en koppling
till bestämmelserna om skydd för personuppgifter. Är det alltså sakligt motiverat
och lagligt att läsa e-postmeddelanden som sänts till en annan? I fråga om
kommunikationens konfidentiella karaktär är det i sista hand domstolen som är
behörig att göra denna avvägning. Om det således är förbjudet att läsa ett medde-
lande med stöd av bestämmelserna om kommunikationens konfidentiella karak-
tär, kan inte heller behandlingen av personuppgifter som anknyter till denna
aktivitet vara sakligt motiverad.

• Rättigheten att bli bedömd på basis av felfria och behövliga uppgifter

Denna rättighet uttrycker för sin del kvalitetsprincipen inom dataskyddet. När
man bedömer behovet i samband med en granskning av huruvida behandlingen av
personuppgifterna är laglig, skall som mätare inte användas endast den registe-
ransvariges egen bedömning, utan bedömningen måste basera sig på ett objektivt
konstaterat behov. Personuppgifterna kan anses vara behövliga med tanke på
behandlingens ändamål, när de är vederbörliga och väsentliga och inte alltför
omfattande i förhållande till det ändamål för vilka de har insamlats och hur de
senare behandlas. Det bör också märkas, att när dessa principer tillämpas, borde
de alla kunna tillämpas samtidigt. Ett vanligt problem som jag har stött på i det
praktiska arbetet med att övervaka lagen, är att ofta något till dataskyddet hörande
fenomen granskas ur en enda paragrafs synvinkel och så, att frågan ”lösgörs” från
behandlingen av personuppgifter som helhet.

Insamlade personuppgifter bör alltid användas enbart för det ändamål som har
definierats före insamlingen av uppgifter påbörjas (principen om ändamålsbun-
denhet)

I synnerhet när det gäller mångfalden av situationer i arbetslivet har rele-
vanskravet väckt rentav passionerad diskussion: när är drogtester behövliga och

7 Lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet (565/1999).
Med lagen implementerades EG:s direktiv om dataskydd inom televerksamhet (97/66/EG) som en
nationell lag.

8 Se Finlands Grundlag 10 §

Integritetsskydd i arbetslivet
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motiverade, får arbetsgivaren läsa e-postmeddelanden och hurudana uppgifter om
arbetssökande kan samlas in vid rekrytering? Man har också undrat om samtycket
åsidosätter relevanskravet? Allra först kunde det verka som om i vågskålarna
endast funnes samtycket och relevansen. Så är emellertid inte fallet, för det gäller
att också beakta förpliktelserna med avseende på planering, information och i
övrigt god sed vid behandling av personuppgifterna. Det sistnämnda är lagens
syfte, och för att uppnå detta måste den registeransvarige sörja för att hela
informationshanteringsprocessen och ”uppgifternas livscykel / uppgifternas livs-
längd” är lagenliga. Avsikten har alltså varit, att den registeransvarige aldrig ens
skall råka i en situation, där denna frågeställning aktualiseras. Samtycke åsido-
sätter inte relevansen!

Till uppgifternas art anknyter också två andra element, nämligen begreppet fel
(felfrihetskrav) och lagringstiden. Med fel avses med tanke på avsikten med
behandlingen av personuppgifterna felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldra-
de uppgifter. Detta leder för sin del till att den registeransvarige aktivt måste
upprätthålla sina register, och å andra sidan till det, att skyldigheten att på förhand
planera behandlingen av personuppgifterna förutsätter, att den registeransvarige
redan på förhand definierar uppgifternas lagringstid eller den till behandlingen av
personuppgifterna anknutna mekanism med hjälp av vilken kvaliteten hos uppgif-
terna bevakas. I situationer i arbetslivet har kunnat märkas, att exempelvis olika
slags lämplighetsbedömningar är mycket besvärliga med tanke på dataskyddet;
lämplighetstesterna har måhända laddats ner från internet, frågorna kan vara helt
främmande och onödiga med tanke på arbetsuppgiften9 , och det finns inga
garantier för att testresultaten är korrekta.

Emedan det inom dataskyddet i adb-termer uttryckt är fråga om ett ”kluster av
rättigheter”, borde också de använda datasystemen stöda detta. Datasystemens
kvalitet kan anses bestå av tre element: den använda tiden, det betalda priset och
de egenskaper som fås med investeringen. Att systemet fungerar lagenligt är en
kvalitetsegenskap som i sista hand respektive organisations ledning svarar för.
Dataskyddet som rättighet är inte bundet till viss slags teknik eller tekniska
lösningar, men teknologin kan och bör stöda dataskyddets förverkligande.

• Rättigheten att kunna lita på en tillräcklig nivå hos dataskyddet

Innebörden i denna skyldighet för den registeransvarige är, att den registeransva-
rige vidtar behövliga och tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att
säkerställa att behandlingen av personuppgifter är skyddad för otillåten använd-

9 Dataombudsmannens byrå har fått kännedom om lämplighetstester, där av personerna har frågats
t.ex. om deras etniska ursprung: ”är du en nordamerikansk indian?”
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ning, ändring, förstörelse och att utomstående inte får tillgång till personupp-
gifterna.10

Det bör märkas, att denna dataskyddsförpliktelse i praktiken leder till använd-
ning av olika tekniska övervakningssystem, också sådana, med hjälp av vilka man
tekniskt kan övervaka arbetstagarna. Att skydda sig för virus, vilka i värsta fall
kan ödelägga uppgifterna i personregistret, kan föranleda ett behov av att kontrol-
lera exempelvis e-postsystemen. Detta förefaller att eventuellt stå i konflikt med
kommunikationens konfidentiella natur. Rättspraxis kommer säkert att i sinom tid
lösa också denna fråga.

Bedömning

Behandling av personuppgifter och registerföring är på ovan beskrivet sätt nöd-
vändiga delar av både den privata sektorns och den offentliga förvaltningens
verksamhet. Reglerna om och principerna för dataskydd har till uppgift att visa på
lösningsmodeller för situationer där integritetsskyddet och samhällets övriga
medlemmars och aktörers behov av uppgifter råkar i konflikt; hur ett acceptabelt
jämviktsläge uppnås mellan parternas rättigheter.

Hur väl systemen för reglering av personuppgifter fungerar och vinner allmän
acceptans beror inte bara på hur väl man förmår balansera olika till informationen
och dess tillgänglighet anknutna värden, utan också av hur väl de registeransvari-
ga och andra som deltar i behandlingen av personuppgifter förstår lagstiftningens
målsättningar och de grundläggande mänskliga rättigheter som ligger bakom
regleringen.11

Systemet för skydd av integriteten och privatlivet kan anses bestå av två delar:
å ena sidan ett i efterhand fungerande system med straffrättsliga sanktioner och å
andra sidan ett på förhand inverkande dataskydd som gäller automatisk behand-
ling av personuppgifter och registerföring. Vi kan således konstatera, att princi-
perna för dataskyddet är en oskiljaktig, men samtidigt genom sin styrande effekt
mycket modern del av den informationsjuridiska rättsskyddsmekanismen. För
den registeransvarige anger ovan nämnda principer gränserna för det tillåtna och
acceptabla, samtidigt som de fungerar som ”trafikmärken” som styr verksamhets-
sättet. I detta avseende hänvisar jag till exempelvis skyldigheten att planera
verksamheten, skyldigheten att skydda uppgifterna och skyldigheten att utbilda
personalen.12

10 I den finländska personuppgiftslagen har försummelse av dataskyddet kriminaliserats. Likaså kan
brott mot tystnadsplikten gällande personuppgifter leda till straffrättsliga sanktioner.

11 Se nedan avsnittet: juridiska instrument.
12 Personuppgiftslagen har använts som hjälp bl.a. vid när man bett om offerter på leveranser av

datasystem.
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Till vad behövs egentligen dessa rättigheter och rättsprinciper som skyddar
integriteten? I Finland publicerades rätt nyligen en undersökning som klargjorde
medborgarnas attityder till dataskyddet.13  Något generaliserat var undersöknin-
gens resultat, att medborgarna inte är särskilt bekymrade över sitt eget dataskydd.
De vill emellertid veta när deras uppgifter behandlas och av vem. Finländarna vill
också delta i beslutsfattande som gäller dem själva. Det är viktigt att märka, att
svarsgivarna troligtvis mestadels ovetande i förenklad form beskrev dataskyddets
karaktär och huvudsakliga innehåll! Man kan också anta, att lagen om integri-
tetsskydd i arbetslivet för dataskyddet allt närmare människornas dagliga liv.
Integritetsskyddet är således en oskiljaktig del av den goda livskvalitet som hör
till oss alla.

4. Grunderna för integritetsskyddet

Jag har ovan beskrivit grundprinciperna för integritetsskyddet sådana som de
ingår i EG:s allmänna dataskyddsdirektiv (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). Det skall ju också tillämpas på behandling av personuppgifter i olika
situationer och för olika ändamål i arbetslivet. För närvarande övervägs emeller-
tid inom EU behovet av ett särskilt direktiv om dataskydd i arbetslivet. Vad kunde
ett särskilt direktiv komma med, som inte redan ingår i det allmänna? I Finland
trädde som första land i Europa i kraft en särskild lag om integritetsskydd i
arbetslivet (Lagen om integritetsskydd i arbetslivet 477/2001). I samband med
dess stiftande framfördes även ytterst kritiska kommentarer om hela behovet av
en speciallag. Å andra sidan har också framförts åsikter om behovet av att
omvärdera funktionsdugligheten för principerna i direktivet om dataskydd.14

Den juridiska grunden för dataskyddet är mycket stabil. Likaså visar den vid
EU-toppmötet i Nice år 2000 godkända politiska deklarationen15  om de grund-
läggande rättigheterna, att det bland medlemsstaterna råder ett starkt engagemang
för dataskyddet. Artikel 7 i ovannämnda deklaration lyder som följer: ”Respect
for private and family life. Everyone has the right to respect for his or her private
and family life, home and communications.” Artikel 8 för sin del lyder: ”Protec-
tion of personal data. 1. Everyone has the right to protection of personal data
conserning him or her. 2. Such data must be processed fairly for specified
purposes and on the basis of the consent of the person concerned or some other

13 Statistikcentralen (Nurmela, Heinonen, Ollila, Virtanen). Matkapuhelin ja tietokone suomalaisen
arjessa. Helsingfors 2000. Översikter 2000/2.

14 Anförande av professor Simitis, kallad det europeiska dataskyddets ”fader”, vid den 22:a världs-
konferensen om dataskydd i Venedig.

15 The Charter of Fundamental Rights of The European Union
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legitimate basis laid down by law. Everyone has the right of access to data which
has been collected conserning him or her, and the right to have it rectified. 3.
Compliance with these rules shall be subject to control by an independent
authority.”

Den europeiska människorättskonventionen

Som jag ovan framfört, har den Europeiska människorättsdomstolen motiverat
också sina med situationer i arbetslivet anknutna utslag med artikel 8 i den
europeiska människorättskonventionen. Denna artikel skyddar privatlivet, famil-
jelivet, hemmet och korrespondens. Det bör märkas, att även om också artikel 8
skyddar individens privata krets, har denna artikel i många fall också ansetts
förutsätta positiva åtgärder av staterna i syfte att trygga rättigheterna16 . Registre-
ring av personer och överlåtande av registeruppgifter som rör personens privatliv
har ansetts innebära intrång i privatlivet enligt artikel 8. I fallet Leander ansåg den
europeiska människorättsdomstolen emellertid med stöd av artikel 8 punkt 2, att
marginalen för statens inhämtande av uppgifter tillät att ur den svenska skyddspo-
lisens register, vars innehåll Leander inte kunde få bekanta sig med till den del
detta gällde honom själv, gavs uppgifter till arbetsgivaren. Domstolen ansåg, att
detta var acceptabelt med hänsyn till statens säkerhet och även överensstämman-
de med relativitetsprincipen med beaktande av den till systemet hörande parla-
mentariska övervakningen17 . Det kan nämnas, att i Finland träder den 1.9.2002 i
kraft en förnyad lag om säkerhetsutredningar.

Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling
av personuppgifter (28.1.1981)

Syftet med dataskyddskonventionen är att vid automatisk databehandling av
personuppgifter för varje individ trygga hans rättigheter och grundläggande frihe-
ter och i synnerhet hans rätt till integritet oberoende av personens medborgerskap
eller hemort. Dataskyddskonventionen tillämpas på automatiskt behandlade per-
sonregister och automatisk behandling av personuppgifter på den offentliga och
den privata sektorn.18

Konventionen innehåller bestämmelser om med hjälp av adb behandlade per-
sonuppgifters art, särskilda grupper av data, dataskydd, ytterligare åtgärder till
skydd för den registrerade, undantag och begränsningar samt om straff och
rättsmedel. Personuppgifter som behandlas med hjälp av adb bör vara korrekt och
lagligt insamlade och behandlade. Personuppgifterna bör lagras för fastställda

16 se Pellonpää, Matti; Euroopan ihmisoikeussopimus, Lakimiesliiton kustannus, ISBN 951-640-542-8
s. 308.

17 Se i fotnot 16 nämnda verk.
18 I Finland försattes konventionens bestämmelser i kraft med en lag och förordning (269/1992 och

270/1992) från 1.4.1992.
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och lagliga ändamål och de får inte användas på ett sätt som strider mot de
nämnda ändamålen. Uppgifterna bör vara tillräckliga, de bör ha anknytning till
ärendet, och de får inte vara för omfattande med tanke på användningsändamålet.
Enligt konventionen bör man också i övrigt sörja för uppgifternas kvalitet.
Behandlingen av känsliga uppgifter bör basera sig på nationell lag.

Europarådet har med stöd av dataskyddskonventionen utfärdat åtminstone tio
specificerande rekommendationer.

Europarådets rekommendation Nr R (89) 2 till medlemsstaterna om skydd för
personuppgifter som insamlas i samband med arbetsförhållande

Europarådets ministerkommitté utfärdade denna rekommendation år 1989. Ända-
målet med rekommendationen är att förenhetliga databehandlingspraxis i
medlemsländerna så, att i dem beaktas hur arbetstagarnas och arbetssökandes
grundläggande rättigheter, i synnerhet integritetsskyddet, förverkligas. När
personuppgifter med anknytning till arbetsförhållandet insamlas och används bör
arbetstagarens integritet och respekten för människovärdet tryggas liksom även
arbetstagarens möjlighet att knyta och upprätthålla sociala och personliga kon-
takter på arbetsplatsen.

Personuppgifterna bör enligt rekommendationen anskaffas från arbetstagaren
eller arbetssökanden själv. Ifall det är nödvändigt att ty sig till någon källa utom
arbetsförhållandet, bör om saken meddelas åt arbetstagaren. Rekommendationen
innehåller också anvisningar om bl.a. behandlingen av uppgifter som rör hälsotill-
ståndet och om lämplighetstestning av arbetstagarna.

Europarådets konvention till skydd för mänskliga rättigheter och individens
människovärde på området för biologi och medicin, Bioetikkonventionen

Europarådet godkände denna s.k. bioetikkonvention på hösten 1996. Ändamålet
med konventionen är att skydda alla människors människovärde och individualitet
samt att för envar utan diskriminering trygga respekten för deras integritet och övriga
rättigheter och grundläggande friheter vid tillämpning av biologi och medicin.

Principer i konventionen är prioritet för individens intresse och välbefinnande,
professionella krav, jämbördig tillgång på hälsovårdstjänster, samtycke till medi-
cinska åtgärder, integritetsskydd och rätt att granska uppgifter som gäller en själv.

I bioetikkonventionen ingår bestämmelser om prognostiserande gentest, dvs.
sådana test med vilka man kan klarlägga en senare utbrytande ärftlig sjukdom
eller en ökad disposition för att insjukna i en ärftlig sjukdom i ett senare skede av
livet. De tillåtna gentesterna avgränsas i konventionen till ändamål som rör hälsan
eller till hälsan anknuten vetenskaplig forskning. Med detta har man uttryckligen
velat förbjuda sådana gentester vilka görs i samband med anställning och vid
beviljande av försäkringar. Att göra ett prognostiserande gentest vore möjligt
endast i vissa exceptionella fall.
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I konventionens 11 artikel förbjuds alla slag av diskriminering på grund av
ärftliga faktorer hos en person.

Europarådets konvention Nr R (97 ) 5 till medlemsstaterna om dataskydd för
medicinska data

Också i denna konvention ges anvisningar i synnerhet om skydd och behandling
av data som insamlas med hjälp av genetiska test.

Internationella arbetsorganisationens (ILO) instruktioner

Organisationen godkände sina instruktioner om skydd för arbetstagarnas person-
uppgifter år 1996. Instruktionerna är inte bindande för medlemsstaterna.

Enligt instruktionerna får arbetstagarna inte ge upp sin rätt till integritet. Med
detta har man velat uppmärksamma arbetstagarnas beroende av sitt arbetsförhål-
lande. Enligt instruktionerna är rätten till integritet inte absolut utan den bör
avvägas mot konkurrerande offentliga intressen i den nationella lagstiftningen.

I instruktionernas förklaringsdel har konstaterats, att mängden av och arten för
de uppgifter som insamlas varierar med arbetets art, arbetstagarnas ställning eller
fattade beslut som kan inverka t.ex. på strukturella förändringar i företaget.
Instruktionerna innehåller inte heller någon detaljerad förteckning utan endast de
principer vilka är avsedda att säkerställa öppenhet i behandlingen av person-
uppgifter som gäller arbetstagarna och att arbetstagarna är medvetna om de
personuppgifter som arbetsgivaren insamlar.

Övriga normer att beakta

Diskriminering är förbjuden. Arbetsgivaren bör bemöta arbetstagarna och arbets-
sökande jämlikt så, att ingen ogrundat försätts i en avvikande ställning jämfört
med andra på grundval av börd, religion, ålder, politisk eller facklig verksamhet
eller andra med dessa jämförbara orsaker. Om diskriminering på grundval av kön
bestäms i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986).

Diskriminering har kriminaliserats i strafflagen. Likaså skall bestämmelserna
om otillåten avlyssning och observation tillämpas också på arbetsplatserna. Att
beakta är också de normer som uppställs i lagstiftningen om företagshälsovård.

5. Avslutningsord

I EU:s övriga medlemsländer har tillsvidare inte stiftats lagar om integritetsskydd
i arbetslivet. Särskilda situationer i arbetslivet och särskilda grupper av data,
såsom uppgifter som rör hälsotillståndet, har emellertid delvis intagits som en del
av speciallagstiftningen. En tredje handlingsmodell är att tillämpa branschspecifika
uppförandekodexar (förfaringsregler).

Slutligen vill jag för övervägande lyfta fram två frågor: kan arbetsmarknadens
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parter i en anda av själstyre avtala om integritetsskyddet t.ex. i kollektiv- eller
tjänstekollektivavtalen? Kan arbetsgivaren rikta till arbetstagaren från arbets-
förhållandets synpunkt negativa sanktioner, ifall arbetstagaren inte samtycker till
begränsningar i arbetstagarens integritetsskydd som arbetsgivaren kräver med
stöd av sin rätt till ledning?

Jag svarar nekande på bägge frågorna. Med mina frågor vill jag emellertid
peka på, att gränsdragningen mellan dataskyddet och arbetslivets övriga normer
inte alltid nödvändigtvis är entydig. Frågan kommer att ge anledning till mycket
att begrunda också i framtiden.
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