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Abstract
Nowadays companies and organizations are implementing IT-systems that enable surveillances,
particularly within the transport business. The implementation within the surveillances systems
enables a better security and a more efficient workflow. The systems make it possible for
companies to see fuel consumption, the position off the truck and also to plan the most efficient
routes. The truck drivers have learned to accept that they are being watched through the
companies surveillance systems just because it leads to a more efficient route-planning. The
drivers understand why they’re being monitored and they feel safe. Since IT-systems came into
the transport business drivers are able to see the fuel consumption and by seeing that they can
drive more ecological and save money for their company. The truck driver that works in
Bohuslän is well aware that these services are crucial for the companies, by having these systems
the companies can compete with the foreign hauliers that takes the same job for a much smaller
fee. But where is the limit for acceptable surveillance? We answered the issue by doing
interviews in two rounds, first with ten truck drivers then with six. We also did a literature study.
The drivers where all driving for companies in Bohuslän. The drivers we interviewed had
different experience within the business, some drivers worked at big companies and some drivers
worked at smaller companies. By sorting the drivers out we were able to sort out our answers
and see if there were a difference in the way the drivers were thinking. We wanted to get
knowledge of how different business surveilled their employees and how the employees reacted.
So we performed a literature study where we read different case studies from the home care, the
sales industry and the elementary school. We compared the result from our study with the result
from our interviews. We managed to see that truck drivers generally had more loyal thoughts to
their company. The drivers that were interviewed where well aware of the hard competition
within the industry. As long as surveillance makes the company more efficient and the
surveillance don’t violate their private integrity it´s okay to use it.
Keywords: Surveillance, loyal workers, IT-system, competition

Sammanfattning
Idag implementeras övervakningstjänster allt mer i olika verksamheter, särskilt inom
transportbranschen. Implementeringen av övervakningstjänster möjliggör en bättre säkerhet och
effektivare arbetsgång i form av att man som företag kan se bränsleförbrukning, lastbilars
position och planera rutter utifrån leveransplats. Vi ville få kunskap om hur man övervakar
anställda inom andra branscher och hur de anställda reagerar på övervakningen och utförde
därför en bakgrundsundersökning där vi läste olika fallstudier från bland annat hemtjänsten,
försäljningsbranschen och grundskolan. Vår frågeställning blev var går gränsen för acceptabel
övervakning? Vi besvarade den genom att utföra intervjuer i två omgångar med tio respektive
sex chaufförer som körde för företag i Bohuslän samt via en bakgrundsundersökning. Några
chaufförer hade kort arbetserfarenhet och några längre, några chaufförer arbetade för större
företag och några för mindre. På så sätt kunde vi se om deras svar skiljde sig utifrån antal år i
branschen och eller storlek på företag. Resultatet av intervjuerna jämfördes därefter med
bakgrundsundersökningen och resultatet vi kom fram till var att lastbilschaufförer numera
accepterar att de blir övervakade via positioneringstjänster för att det leder till en effektivare
ruttplanering. Chaufförerna anser även att det är bra att deras chefer kan se hur de kör. Genom att
kunna se över sin förbrukning och hur man kör så möjliggörs en körstil som innebär mindre
drivmedelsutgifter för företaget. Chaufförerna som arbetar i Bohuslän är också väl medvetna att
tjänsterna krävs för att kunna konkurrera med utländska åkerier som kör för en billigare kostnad.
Chaufförerna tyckte också att så länge övervakning var av relevant karaktär som driver företaget
i rätt riktning anses det vara i sin ordning. Med relevant karaktär menade chaufförerna att
företaget övervakar hur deras arbete flyter på och hur man kan effektivisera företaget utan att
kränka deras personliga integritet. Efter vi jämfört våra intervjusvar med den
bakgrundsundersökning vi utfört så kom vi fram till att. Lastbilschaufförer generellt sett har mer
lojala åsikter för sitt företag än övriga yrken som vi haft med i vår undersökning.
Nyckelord: Övervakning, lojala arbetare, IT-system, konkurrens
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1 Inledning
Transport- och logistikbranschen är en bransch som har drabbats hårt av konkurrens ifrån andra
länder. Många stora företag tvingas att säga upp sin personal då de inte klarar av att konkurrera
med de låga lönerna från andra länder (Näsström, 2013). Flera företag har valt att använda sig av
informationsteknologi (IT) för att kunna effektivisera och konkurrera. Idag finns det system som
räknar ut hur du kör så billigt som möjligt, vilka chaufförer som ska köra var ur
avståndssynpunkt och sist men inte minst, system som kan se var chaufförerna befinner sig.
Transportbranschen är inte den enda bransch som använder sig av system som övervakar sina
anställda. Inom vården har det blivit vanligare att personalen får logga in och logga ut under
arbetstid. På Callcenters och försäkringsbolag så har cheferna en mängd olika möjligheter att
övervaka sin personal (Higgins, Irving & Safayeni, 1986). Enligt Personuppgiftslagen (SFS
1998:204) framgår för vad som krävs när företagen övervakar sina chaufförer. Övervakningen
som görs måste vara på lastbilen och inte så att det blir övervakning av den anställde.
Övervakningen måste också vara befogad för och att intresset av övervakningen väger tyngre hos
företaget än hos den anställde som vill bevara sin integritet. Men var går egentligen gränsen för
acceptabel övervakning? I detta arbete undersöker vi var gränsen för acceptabel övervakning går
hos tretton olika chaufförer. Chaufförerna tillhör företag som är olika i storleken och
chaufförerna har olika arbetslivserfarenhet.

Angränsande studier
Att undersöka hur anställda reagerar på övervakning är i sig inte något nytt. Hjort och Wahlqvist
(2004), Eivazi (2011), Alder (2001) och Higgins, Irving och Safayeni (1986) är bara några som
undersökt hur anställda reagerar på övervakning. Alder (2001) är statistik som inte är speciellt
färsk. Men eftersom det var svårt att hitta relevant forskning med statistik inom området och att
den tog upp intressanta aspekter så valde vi att använda oss av den. Resultatet av dessa studier
sammanfattas under rubriken 3.5 Övervakning inom andra branscher. Det finns lagar som
reglerar hur man får bevaka sina anställda och oftast så är systemen anpassade kring dessa lagar.
Dessa lagar presenteras under rubriken 3.4 Vad lagen säger om övervakning på arbetsplatsen.
Vi valde att kontakta företag som erbjuder övervakningssystem såsom VolvoDynafleet, Vehco
och Xtrakk. Systemen används för att bland annat kunna se var transportföretags lastbilar
befinner sig i realtid, se vad varje specifik lastbil använder i drivmedel samt se hur länge
lastbilen har varit i bruk. Företagen har utfört undersökningar över hur chaufförer reagerar på
olika funktioner i övervakningssystemen. Dessvärre så ville inte företagen dela med sig av
undersökningarna, däremot så belyste företagen att deras system följde Sveriges lagar och att de
chaufförer som ingick i företagens studier varit med och tagit fram funktionerna som finns i
deras system.

Problembeskrivning
Transportbranschen är en pressad bransch, små effektiviseringar kan betyda överlevnad för flera
företag. Enligt Näsström (2013) finns det företag som gått i konkurs och företag som väljer att
använda sig av outsourcing istället för att använda svenska chaufförer.
Är de så kallade övervakningssystemen en lösning? Eller innebär det bara att chaufförerna
drabbas av både psykiska och fysiska sjukdomar från all stress på jobbet? Många
undersökningar inom liknande branscher har visat på att systemens nackdelar (stress, sämre
kvalitet på service och varor samt sjukskrivningar) gör att systemen smakar mer än de kostar
(Aiello, 2006). Hur tänker egentligen en chaufför kring de här systemen? Känner chauffören sig
övervakad eller är det faktiskt så att chaufförerna är medvetna om varför företagen använder
systemen? Utifrån de här punkterna så blir vår frågeställning:
Var går gränsen för acceptabel övervakning hos de lastbilschaufförer vi intervjuat?
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Vi vill få fram när chaufförerna tycker att övervakning är av en sådan karaktär att den inte
förbättrar deras arbetssituation utan istället inkräktar på deras personliga integritet.

Syfte och avgränsning
Vårt syfte är att undersöka var gränsen för övervakning går hos chaufförer inom
transportbranschen. Vi vill också få en förståelse för hur en arbetsgrupp som hela tiden arbetar
med hårda krav på effektivisering egentligen tycker och tänker kring övervakning. Slutligen vill
vi också veta hur de upplever sin vardagliga arbetssituation.
Vi kommer inte att undersöka de olika övervakningssystemen såsom VolvoDynafleet, Vecho
och Xtrakk som erbjuds på marknaden idag. Examensarbetet kommer att beröra chaufförer inom
transportbranschen, vi kommer bara att rikta in oss på hur chaufförerna upplever sin vardagliga
arbetssituation. Vad kontoren och företagen generellt tycker om övervakningssystemen är inte
något vi kommer att väga in i vår rapport. Vi kommer inte heller ha med aspekten av hur
utländska chaufförer ser på sin situation angående övervakning.

2 Metod
Holme och Solvang (1997) förklarar teorier som en komplex uppfattning som finns rörande
sammanhang och förhållanden mellan företeelser och som vi önskar pröva emot den konkreta
samhällssituationen. Vi valde ett induktivt tillvägagångssätt, i ett induktivt tillvägagångssätt så
drar man allmänna, generella slutsatser utifrån empiriska fakta (Thurén, 2007). Eftersom vi ville
ha svar på var den acceptabla gränsen går för den generella lastbilschauffören som arbetar i
Bohuslän så passade metodvalet oss. Vi valde att använda oss av Bohuslän på grund av resetiden
till våra intervjuer inte skulle vara för långa och av relationsmässiga skäl då det var enklare att
komma i kontakt med chaufförer som arbetade i Bohuslän.
Vi gick in i arbetet helt utan förväntningar och valde att samla in information i form av en
bakgrundsundersökning och via egna empiriska studier. Då övervakning i allra högsta grad är ett
aktuellt ämne och det finns mycket forskning kring området. Däremot så fanns det inte så
mycket forskning inom transportbranschen kring fenomenet övervakning. I vår
bakgrundsundersökning har vi därför tagit med flera studier inom branscher såsom callcenter,
försäkringsbolag, hemtjänst och bevakningsföretag. Tack vare vår bakgrundsundersökning fick
vi material som vi sedan kunde jämföra med vår egen studie.
Vi valde intervju som kvalitativ metod. Vi utförde intervjuer i två omgångar. Den första
omgången gjorde vi för att få en förståelse över hur branschen ser ut med för våra chaufförer, vi
ville veta hur de fick sin planering, vad de tyckte om planeringssättet, om de använder sig av IT i
nuläget och hur de såg på övervakning, var det övervakning eller effektivisering. I den andra
intervjuomgången låg fokus på att få veta mer djupgående vad chaufförerna tyckte om
övervakning, vad som anses vara accepterat respektive inte accepterat för att företaget ska ha
möjlighet att effektivisera sin verksamhet. Enligt Holme och Solvang (1997) så ger kvalitativa
metoder ett totalperspektiv eller en fullständig förståelse, möjligheten att ställa upp hypoteser
samt förstå processer. Det är därför viktigt att intervjuaren inte tar för mycket plats utan låter
intervjun flyta på. Vi valde att använda oss utav semistrukturerade intervjuer vilket innebär att
man ställer samma frågor till alla respondenter. Frågorna hade öppna svarsmöjligheter så det
skapade större möjlighet för respondenterna att säga vad de egentligen tyckte och tänkte. Detta
gav oss möjligheten att stimulera samtalet så chaufförerna inte svarade det som vi ville utan hur
de egentligen kände. När vi genomförde intervjuer så behövde vi försöka förstå chaufförerna, vi
ville veta hur deras arbetssituation såg ut och hur IT har påverkat deras arbete och hur
övervakningsteknologin har förändrat deras arbete. När vi presenterade oss för chaufförerna och
förklarade att vi undersökte konsekvenserna av ”övervakningstjänster” så riskerade vi också att
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få en negativ relation till chaufförerna. Däremot så föll det sig naturligt att vara öppna vilket vi
också tror gynnade oss i våra intervjuer med chaufförerna.

Hermeneutiskt synsätt
Vårt arbete bestod av att få reda på vad tio stycken chaufförer som var verksamma i Bohuslän
tyckte och tänkte. Det finns olika tillvägagångssätt inom den samhällsvetenskapliga forskningen
men vi valde att använda oss av hermeneutik. Thurén (2007) förklarar hermeneutik med att man
som forskare ska förstå och inte bara begripa. Det som vi var ute efter var att förstå vad
respondenterna verkligen kände kring hur deras bransch förändras med övervakningssystemen.
Precis som Thurén (2007) också tar upp att man behöver tillämpa en helhetsanalys för att kunna
tolka chaufförernas subjektiva tankar och åsikter. I vår diskussion så jämför vi vår empiri med
teorin från de andra branscherna. Ett problem med hermeneutik som Thurén (2007) också tar upp
är att bara för att vi är människor så innebär det inte att vi kan förstå vad alla människor tycker
och tänker. Alternativet till hermeneutik är positivism som bedrivs inom kvantitativa
undersökningar.

Kvantitativ metodansats
Holme och Solvang (1997) förklarar kvantitativ metod som ett ideal om en förutsättningslös och
objektiv vetenskap. I den här forskningen så arbetar forskaren med ett jag-det- förhållande och
bör hela tiden studera på avstånd och observera undersökningsobjekten. Kvantitativa metoder
arbetar med enkäter och formulär där frågorna och svaren redan är förutbestämda. Det innebär
att man inte kan räkna in förutsättningar som kan påverka individerna som svarar på forskarens
frågor.
Det finns däremot möjligheter att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder. Holme och
Solvang (1997) tar upp att i många fall ger en fördel när man använder sig av båda metoderna.
Om man använder sig av en kvalitativ undersökning för att få en förförståelse över området man
ska undersöka. Holme och Solvang (1997) förklarar att med en bra empirisk grund så har man
rätt redskap för att ta sig an undersökningen. Men man kan också vända på det så att kvantitativa
delen fungerar som en förundersökning. Det finns enligt Holme och Solvang (1997) två sätt att
göra det på. Antingen så kan den kvalitativa informationen fungera som ett tillägg till den
kvantitativa undersökningen. Man kan också använda sig av en kvantitativ undersökning för att
lättare identifiera vad som är intressant att följa upp i den kvalitativa undersökningen. I vår
undersökning så strävade vi efter att förstå chaufförerna, hade vi använt oss av enbart kvantitativ
hade vi riskerat att förlora intressanta svar. Eftersom en kvantitativ metod fokuserar på urval och
generalisering så hade det inte fungerat. En möjlighet hade däremot varit att vi skapat en enkät
för att lättare hitta de faktorer som den kvalitativa undersökningen skulle innehållit.

Teoristudier
För att få möjlighet till att förstå trender, åsikter och hur det har fungerat med
övervakningssystem i andra branscher så valde vi också att granska litteraturen som fanns
tillgänglig inom området. Backman (2008) tar upp att genom granskning av litteratur inom
området så kan man:
 Upptäcka tidigare brister och luckor i tidigare forskning
 Få möjlighet att se hur tidigare forskning valt att disponera sina arbeten
 Få ett historiskt perspektiv inom området
Vidare så tar författaren upp att en litteraturgranskning är det viktigaste momentet i hela arbetet
för att kunna precisera och definiera begrepp samt ge ett historiskt perspektiv på
forskningsområdet.
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Vi har använt oss av litteratur inom områdena Övervakning på arbetet, electronic performance
monitoring, psykologiska aspekter kring övervakning, konsekvenser av IT, samt rapporter från
datainspektionen och transportstyrelsen. Stor vikt har vi lagt vid artikelsökning via Högskolan
Västs vetenskapliga databas primo och google scholar. Det fanns mycket information kring
perspektivet den anställdes rättighet kontra företagets säkerhet. Det fanns också fallstudier där
man följt andra branschers personal och hur de reagerat på IT-system som haft
”övervakningsfunktioner”. Det material som vi har hittat gav oss framförallt en bra grund inför
den andra intervjuomgången, då vi skulle få en djupare förståelse över var gränsen gick för de
olika chaufförerna. När vi sökte efter litteratur på Primo och google scholar så använde vi oss
utav följande sökord: surveillance, monitoring, monitoring workplace, impact of IT,
Övervakning på arbetet och electronic performance monitoring.

Första intervjuomgången med chaufförer
2.4.1 Hur vi valde chaufförer
För att få en bredare förståelse över vad lastbilschaufförer anser gällande övervakning så bestod
vår undersökningsgrupp dels av fem stycken chaufförer som arbetat längre än tio år, och dels
fem chaufförer som arbetat kortare än tio år. Detta gav oss en bild över om acceptansen för
övervakningen varierar baserat på erfarenhet från branschen. När vi valde chaufförer ville vi
också veta om företagets storlek spelade roll när chaufförerna svarade. Vi hade därför med
chaufförer som var anställda på företag med mindre än tio respektive fler än tio chaufförer. Detta
gav oss också en bild om de större företagen eventuellt använder övervakningssystem mer utbrett
och huruvida chaufförernas åsikter har ändrats på grund av detta. Genom ovanstående kriterier så
ansåg vi att det skulle ge oss en bra spridning av svar och vi missade inte intressanta inställningar
som våra chaufförer hade till frågorna.
Eftersom ingen av oss författare var speciellt insatta i transportbranschen så valde vi att kontakta
bekanta som arbetade inom transportbranschen. Vi efterfrågade chaufförer som arbetade på
företag som låg inom Bohuslän, chaufförerna fick gärna ha olika arbetslivserfarenhet inom
transportbranschen. Vår första kontakt skedde genom att vi ringde upp chaufförerna,
presenterade oss och förklarade vår studie. Vi förklarade att vi utförde en studie som handlade
om vad dagens chaufförer anser om övervakningssystem, när deras integritet kränks och när det
är acceptabelt för att företaget ska kunna effektivisera sig med system som bland annat
innehåller övervakningsfunktioner. Vi frågade om de ville delta i vår studie och att deras
uppgifter skulle hanteras med sekretess.
2.4.2 Intervjusituationen
Intervjuerna ägde rum på olika sätt, sju chaufförer intervjuade vi i hemmiljön men tre chaufförer
var vi p.g.a. deras arbetsbelastning tvungna att intervjua via telefon. Både intervjuerna i hemmet
och intervjuerna via telefonsamtal spelades in med hjälp av mobiltelefonen, inspelningen skedde
med chaufförernas medgivande. Intervjuerna tog cirka fyrtiofem min och efteråt fick vi
möjlighet att analysera materialet i lugn och ro.
Vi valde att använda oss av semistrukturerad intervju med frågor som berörde deras generella
åsikter om övervakning, vilka IT-tjänster deras företag använde sig av och om de upplevde att
det var acceptabelt att bli övervakad för företagets skull (se bilaga 1 för frågorna).
I vår intervjusituation så fick vi känslan av ett levande samtal och att våra chaufförer fick sagt
det de verkligen upplevde. Eftersom vi valde att spela in intervjuerna via mobiltelefon så
transkriberade vi inte ner det skriftligt. Vi hade allt inspelat och kunde enkelt återgå till
intervjuerna om vi behövde lyssna igenom.
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2.4.3 Första intervjuomgången fick leda till en andra intervjuomgång
Vår teoristudie visade att anställda inom olika branscher inte alls uppskattar övervakning på
något sätt, när vi sedan analyserade första intervjuomgången insåg vi att det inte stämde alls med
våra respondenters åsikter. Våra chaufförer upplevde inte några problem med övervakning via
positioneringstjänster och de ansåg att så länge företaget gynnades så var det i sin ordning.
Något annat vi insåg var att den generella inställningen ändrades lite beroende på antal arbetade
år i branschen. Vi valde efter de första intervjuerna att försöka göra frågeställningen ännu mer
preciserad. Vi ville nu veta var gränsen för övervakning går.

Den andra intervjuomgången
Vi valde även i den andra intervjuomgången att få med chaufförer som dels har arbetat i yrket
över tio år, och dels chaufförer som arbetat inom yrket i kortare än tio år. Vi ville också ha med
om det chaufförernas åsikter påverkades av företagets storlek. Vi tog därför med chaufförer som
arbetade på företag med mindre än tio anställda samt chaufförer som arbetade på företag med
fler än tio anställda. Vi trodde att det skulle ge oss bred bild över hur chaufförer tänker i
dagsläget. Fyra av de sex intervjuerna utfördes i offentliga miljöer så som restauranger och
kaféer i Uddevalla. De två andra intervjuerna var vi tvungna att utföra via telefon med
anledningen att chaufförerna helt enkelt inte hade den tiden som krävdes att avsätta för att vara
med i vår andra intervjuomgång. Tre av chaufförerna var med även med i den första
intervjuomgången. Innan vår intervju så tog vi fram en ny intervjuguide som vi ville ha till grund
när vi intervjuade, vi var dock överens om att vi inte ville följa guiden nitiskt så vi använde oss
även här av semistrukturerade intervjuer som skulle ge oss levande samtal med respondenterna
och för att ge oss mer uttömmande svar då vi verkligen ville besvara vår huvudfråga och avsikt
med arbetet. Även i den andra omgången så spelade vi in alla intervjuer med mobiltelefon för att
kunna lyssna igenom i lugn och ro.
2.5.1 Hur vi valde chaufförer
Eftersom vi via vår första intervjuomgång hade fått en förförståelse inom transportområdet så
kunde vi nu strukturera upp frågorna och urvalskriterierna för chaufförerna. Vi bestämde oss för
att inte intervjua alla tio igen utan att få ett snävare urval. Vi ansåg därför att sex var ett lagom
antal chaufförer att intervjua. Holme och Solvang (1997) tar upp att ett urval ska göras
systematiskt utifrån formulerade kriterier, förutom de ovannämnda kriterierna hade vi också:



Varierad yrkeserfarenhet: För att undersöka om värderingarna gällande frågorna varier
baserat på antal år i yrket.
Olika storlek på företag: Om storleken på företaget påverkar chaufförernas sätt att
tänka. Större företag använder sig redan av övervakningssystemen. Chaufförerna har då
kanske redan byggt upp en acceptans gentemot systemen.

Vi kom fram till att vi skulle intervjua:
 Tre chaufförer som inte arbetat mer än tio år
 Tre chaufförer som arbetat tio år eller längre
Dessa chaufförer delades sedan in enligt nedan:
 Två chaufförer skulle tillhöra ett företag med mindre eller tio chaufförer
 Två chaufförer skulle tillhöra ett företag med mer än tio chaufförer
Vi ville också att någon av chaufförerna skulle arbeta på ett företag helt utan
övervakningsfunktioner och att någon av chaufförernas företag gärna fick använda sig av
övervakningsfunktioner.
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2.5.2 Intervjusituationen
Intervjuerna ägde rum på olika sätt, fyra chaufförer intervjuade vi hemmiljön men två chaufförer
var vi på grund av deras arbetssituation tvungna att intervjua via telefon. Både intervjuerna i
hemmet och intervjuerna via telefonsamtal spelades in med hjälp av mobiltelefonen,
inspelningen skedde med chaufförernas godkännande. Intervjuerna tog cirka fyrtiofem minuter
och vi valde att spela in för att i efterhand kunna analysera resultatet i lugn och ro. Vi ansåg även
att i de fysiska intervjuerna så var det intressant att anteckna när chaufförerna ändrade sitt
kroppsspråk och tonläge. Efter vi utfört samtliga intervjuer så lyssnade vi tillsammans igenom
intervjumaterialet och skrev ner det vi ansåg vara intressant för vår undersökning.

3 Teori
Vad är övervakning?
Hjort och Wahlqvist (2004) tar upp att år 2001 så använde 82 % av de ledande företagen i USA
någon form av övervakning av sina anställda. Vanligt är att man lyssnar av telefonen eller
kontrollerar e-posten. Det finns olika former av övervakning och enligt Hjort och Wahlqvist
(2004) så var det vanligare förr att man övervakade människor som utförde enklare monotona
uppgifter, men det senaste åren så används elektronisk övervakning på mer kvalificerade
positioner också. Idag finns det en mängd olika möjligheter för arbetsgivaren att välja mellan,
några exempel är:
 Inspelning och loggning av telefonsamtal
 Program som loggar e-post och internetanvändande
 Program som sparar ner i loggar vad personen har på sin skärm
 Program som spelar in tangenttryckningar
 GPS-utrustning
 Mikrofoner
Allt det här är laglig övervakning för arbetsgivaren så länge man kan motivera det enligt
Personuppgiftslagen (SFS 1998:204)

Varför övervakar företagen?
Att den anställde ska få ha sin frihet känns självklart men ibland måste man också se det ur
företagets synpunkt. Eivazi (2011) sammanfattar det bra med:
“The workplace is generally not a private place and employees are hired for the purpose of
attending to the employers' business, not personal matters” (2011 s. 517)
Fritt översatt av författarna:
”Arbetsplatsen är inte en privat plats och anställda är där för att genomföra de uppgifter som
arbetsgivaren har anställt dem för, inte för att se till sina personliga ärenden”.
Baase (2013) tar upp att privat användande t.ex. internetsurfning, läsa e-mail och att följa olika
diskussionsforum innebär problem, hon väljer att dela in de i två delar, säkerhet och problemen
för företag att ha sina system tillgängliga för en massa olika operativsystem. Eivazi (2011) berör
även säkerhetsbristerna men tar också upp det faktum att tiden för privatanvändande av internet
innebär förluster i arbetstid och pengar för företaget. Baase (2013) förklarar att det inte är
ovanligt med stölder mellan olika företag. Anställda som antingen har fått sparken eller valt att
byta till en konkurrent kan via ett vanligt USB-stick ladda ner värdefull information och ta med
sig till konkurrenterna. Eivazi (2011) belyser att företag i god tro låter sina anställda använda sig
av privata enheter. Man tror då att de anställda ska arbeta effektivare och lojalare emot sin
arbetsgivare. Tillåter man sina anställda att använda sina privata enheter så behöver företagen ha
en bättre säkerhetsarkitektur och framförallt möjliggöra olika stöd för som vi nämnde ovan olika
operativsystem. Paremo (2012) påvisar en annan väldigt viktig funktion som övervakning
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möjliggör. Tre stulna lastbilar kunde tack vare en GPS-funktion som satt i bilarna återfinnas.
Som Eivazi (2011) tar upp, varför ska ett företag lägga pengar på anställda som inte utför sitt
jobb? Alla företag vill ju effektivisera och ha så effektiva anställda som möjligt.
3.2.1 Säkerhet
Baase (2013) påvisar en mängd olika säkerhetsrisker, privat surfande på arbetsdatorer innebär att
arbetaren i större grad blottar sitt företag för angrepp. Ett oskyldigt surfande kan innebära en
attack som leder till att hela företaget blottar sig och det läcker ut hemlig information. Baase
(2013) tar också upp att sådana här attacker innebär extremt stora kostnader för företaget som i
värsta fall måste börja om från noll med sin säkerhetsarkitektur. Rapp (2013) tar upp en annan
säkerhetsaspekt som påverkar trafiken och transportföretag. Flera lastbilschaufförer ser på tv och
film samtidigt som de kör. Med de system som finns så skulle företagen i alla fall kunna stänga
av den möjligheten på de enheter som är företagets.

Fördelar och nackdelar med övervakning utifrån chaufförernas
perspektiv?
3.3.1 Digital färdskrivare och dess fördelar
Ett vanligt problem som fanns tidigare inom logistikbranschen var att chaufförerna ofta körde för
länge vilket innebar att de ofta tappade koncentrationen och skapade fler trafikolyckor.
Transportstyrelsen (2012a) tar upp att år 2006 så infördes det digitala färdskrivare i alla fordon
som omfattas av reglerna för kör- och vilotider inom EU. Riktlinjerna som gäller för chaufförer
är enligt Transportstyrelsen (2012b):
 Föraren måste ta fyrtiofem min sammanhängande rast under eller efter en körperiod som
är 4.5 timmar.
 Föraren måste på en tjugofyra timmarperiod ha en sammanhängande dygnsvila på elva
timmar. Tre gånger i veckan får dygnsvilan vara nio timmar istället.
 En normal veckovila är fyrtiofem timmar men varannan vecka kan veckovilan reduceras
till tjugofyra timmar.
Innan IT kom in i bilden så använde man sig av ett pappersdokument som man fyllde i för att sen
ge till sin chef. Andersson och Westman (2005) tar i sin undersökning upp att tack vare digital
färdskrivare så har det blivit mycket svårare för chaufförerna att fuska. Eftersom chaufförerna
inte längre kan köra hur länge som helst utan att bli upptäckta så skapas en mer harmoniserad
konkurrens mellan åkerierna. Det leder i sin tur till färre olyckor där orsaken är trötta chaufförer
som kört för länge. Men det är inte bara positivt med digitala färdskrivare.
3.3.2 Nackdelar med digital färdskrivare
Andersson och Westman (2005) har genom intervju med olika chaufförer inom fordonsindustrin
kommit fram till att en digital färdskrivare också kan innebära nackdelar. De tar upp att varje
lastbil kommer att behöva en pc eller motsvarande i sin bil. Det innebär kostnader i form av:
 Inköp av enhet
 Installation av hårdvaran (färdskrivaren)
 En verkstad som ska utföra installationen
 En bil som inte kan köras då den är på verkstaden innebär förlorade inkomster
 Utländska bolag följer inte reglerna
Det här är enligt Andersson och Westman (2005) utgifter som kan kosta företagen väldigt
mycket pengar. I en redan pressad bransch med hård konkurrens från baltländerna så drabbar det
många redan utsatta företag.
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Vad lagen säger om övervakning på arbetsplatsen
3.4.1 E-post
De flesta företag har idag olika regler över hur de anställda får använda internet och e-post på
arbetstid. Datainspektionen (2005a) förklarar riktlinjerna över vad som gäller för ett företag som
har restriktioner över den anställdes användning.
 Det bör framgå klart och tydligt i vilken omfattning den anställde har rätt att använda epost t.ex. fem, tio eller fler mail för privat bruk
 Om ett företag vill begränsa det privata användandet av e-post bör det framgå klart och
tydligt vad man får göra och vad man inte får göra.
 Om företaget har kontroll över de anställdas ”internetsurfande” och e-postanvändande så
måste företaget noga beskriva reglerna som gäller för användandet och hur man
kontrollerar den anställde.
 Om arbetsgivaren ska gå igenom den anställdes privata e-post bör det framgå till den
anställda, dels i regler som finns tillgängliga men också via muntlig information.
De företag som har regler angående e-postanvändningen för sina anställda vidtar åtgärder vid
överträdelser. Åtgärderna är av varierad karaktär och det är upp till varje företag att bestämma
lämplig åtgärd.
3.4.2 Kameraövervakning
Datainspektionen (2007b) tar upp att det finns två stycken lagar som styr kameraövervakning, en
lag gäller för övervakning på offentliga platser och en annan för de områden som inte är
offentliga, ex. kontorslokaler, lagerutrymmen och liknande lokaler. Den lagen som gäller för
företag är Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Företagen behöver med andra ord inte begära
tillstånd för att övervaka men som företag måste man följa ovanstående lag.
.
Att ha kameraövervakning innebär alltid ett intrång i personers liv, som företag måste man kunna
se till så det inte kränker sina anställda. Man måste också se till så att övervakningen är
proportionerlig och befogad. Datainspektionen (2007b) tar också upp att arbetsgivaren noga bör
överväga sina anställdas möjligheter till privatliv och den privata sfär som den anställde har. När
ett företag funderar på att skaffa kameraövervakning så bör företaget:
 Informera sina anställda om vad som gäller och varför man inför det
 Se till att så få som möjligt kan komma åt materialet
 Använda materialet till rätt syfte
 Spara det insamlade materialet så kort tid som möjligt
Som företag är det inte heller tillåtet att ha dolda kameror eller kameror för att mäta de anställdas
arbetsprestationer.
3.4.3 Positioneringsteknik
Enligt Datainspektionen (2009c) så har system som möjliggör övervakning i olika former blivit
vanligare inom många branscher. När företag använder sådana system så behandlas oftast
uppgifter som innefattar personuppgiftslagen. Personuppgiftslagen har till uppgift att skydda
människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Det
innebär att alla uppgifter som indirekt kan spåras till personen omfattas av lagen.
Eftersom det har blivit vanligare med olika former av datasystem som underlättar och hjälper
företag men också möjliggör för övervakning och lagring av anställdas uppgifter så har
Datainspektionen (2009c) tagit fram riktlinjer för arbetsgivaren. I nedanstående rubriker
redovisas riktlinjerna:
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3.4.4 Personuppgiftslagen
Även om positioneringssystemet inte direkt behandlar uppgifter som kan knytas till enskilda
individer så kan man enkelt få reda på vem som kört vad med hjälp av tjänstgöringslistor.
Många företag har tagit hjälp av positioneringsteknik när de ska se till att chaufförerna inte
överstiger sina kör- och vilotider. Det finns även digitala färdskrivare som används i lastbilar. Så
länge tekniken används för det ändamålet så är det lagligt enligt Personuppgiftslagen (SFS
1998:204)
3.4.5 Personuppgiftsansvarig
Enligt Datainspektionen (2009c) så måste det finnas en juridisk person som behandlar
personuppgifter i ett företag. Det är den personen som är ansvarig för att uppgifterna behandlas
enligt lagen och det är den personen som bestämmer vad som strider emot Personuppgiftslagen
(SFS 1998:204). Om företagen lagrar uppgifterna så måste det upprättas skriftliga avtal med den
anställde eller om man levererar till ett externt företag så måste den juridiska personen för det
företaget skriva under ett biträdesavtal. Det avtalet godkänner att leverantören får behandla
personuppgifter men bara enligt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204).
3.4.6 Relevanta uppgifter
Datainspektionen (2009c) förklarar att man som företag måste veta varför man ska ha ett
positioneringssystem, man bör också som företag skriva ner uppgifterna för att kunna visa upp
vid eventuella tvister eller problem. Det här är för att skydda både företaget och den anställde,
exempel kan vara:
•
•
•

Uppgifter som samlats in för ett ändamål (ex. färddator, planeringsfunktioner) får inte
användas till andra ändamål än just det.
Uppgifterna i positioneringssystemet måste ha faktisk betydelse och arbetsgivaren måste
överväga om det är motiverat att behandla uppgifter på individnivå.
Som företag behöver du motivera varför företagets intresse överväger den anställdes
intressen, följande faktorer vägs in:
o Behandlingens ändamål
o Hanteringen och resultatet av uppgifterna
o Informationen som de anställda får
o Hur man rent tekniskt sett kan skydda uppgifterna
o Hur ser fackets överenskommelser med företaget ut
o Följer behandlingen god sed

När företaget samlar in personuppgifter så tar man på sig ett stort ansvar att skydda uppgifterna i
olika former. Datainspektionen (2009c) tar upp att företaget inte får spara uppgifterna längre än
nödvändigt och om man vill använda uppgifterna för statistik så måste man avidentifiera
uppgifterna. Det är också viktigt att man som företag går ut tidigt och informerar de anställda att
deras personuppgifter kommer användas i systemet. Företaget bör ha informationen
lättåtkomligt i personalpärmar och/eller på intranätet.
3.4.7 Skyddade uppgifter
Enligt Datainspektionen (2009c) så finns det lagar för hur man ska skydda uppgifterna, som
företag måste man:
•
•
•

Se till att uppgifterna enbart används av de personerna som behöver använda dem,
inloggning och restriktioner i systemet rekommenderas.
Se till att det finns möjlighet att historiskt sett följa vem som loggat in och vad personen
gjort. Man måste då informera de som använder systemet att deras användande loggas.
Kryptera uppgifter om de överförs över öppna nät.
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Man kan sammanfatta lagen med att de är acceptabelt för företag att använd sig av
positioneringsteknik så länge man inte ”spionerar” på sina anställda utan använder det för att
underlätta och förbättra för den anställde och företaget.

Övervakningsstudier inom andra branscher
Vi ville veta hur andra anställda reagerar på övervakning och bästa sättet var en
bakgrundsundersökning. Vi valde dels tre mobila organisationer i form av hemtjänsten, ett par
övervakningsbolag och ett servicebolag. Hemtjänsten är kommunal och vi tyckte det var
intressant att se om den aspekten kunde påverka hur de anställda svarar. Övervakningsföretagen
hade tjänster som liknade transportbranschens, företagen kunde se vem som befann sig och var
bilen befann sig. Servicebolagets ville veta var bilarna befann sig och hur man kunde planera
sina rutter effektivare. Callcenter och försäkringsbolag är precis som transportbranschen två
branscher där det är extremt hård konkurrens och företagen måste arbeta hårt för att tjäna pengar.
Slutligen fick vi med ett fall från grundskolan och i fallet så fick vi veta vad både lärare och
elever tyckte om kameraövervakning. Kameraövervakningen var ett intressant perspektiv
eftersom våra chaufförer inte accepterade att bli kameraövervakade, fanns det några paralleller
eller skillnader där?

Hemtjänsten
Hjorth och Wallqvist (2004) tar upp att Vallentuna kommun försökte införa ett
tidmätningssystem som delvis skulle innebära en GPS-övervakning för de anställda i
hemtjänsten. Införandet av tjänsten mötte dock stora protester från de anställda, det ledde till att
kommunen valde att ta bort övervakningsfunktionen. Ett flertal andra kommuner runt om i
Sverige har haft liknande diskussioner, men när rapporten skrevs så hade de anställda fått
igenom sina krav. Följderna av de anställdas krav blev att det inte infördes någon GPSövervakning.
Hjorth och Wallqvist (2004) skriver vidare om att Vallentuna kommun tillhandhöll en speciell
mobiltelefon för de anställda i hemtjänsten som möjliggjorde att de loggar in på telefonen när de
var i samlingslokalen, för att sedan logga ut när de gick därifrån. I och med inloggningen så
sparades en lista på telefonen över vilka vårdtagare som personalen skulle besöka under dagen.
När personalen sedan kom hem till vårdtagaren så loggade personalen återigen in på telefonen,
för att sedan logga ut när denne lämnade vårdtagaren. Systemet användes för att mäta hur
mycket tid personalen spenderar på resor och hur länge de verkligen är hos de gamla. Hjorth och
Wallqvist (2004) anger även att systemet har funktionen att den anställde kan lagra vad den gjort
hos den äldre personen, även om denna funktion inte används i nuläget. När systemet
implementerades så bemöttes detta av skeptisk personal, detta har dock minskats efter utbildning
och diskussion med de anställda. En ombudsman i fackförbundet Kommunal uttalar sig och
menar på det att övervakning kan bilda en obehagskänsla vilket leder till att den anställde inte
gör sitt bästa (Hjorth och Wallqvist, 2004).

Övervakning i grundskolan
Trastarson och Undall-Behrend (2012) skriver i sin kandidatuppsats om kameraövervakning
inom skolväsendet. Författarna förklarar hur kameraövervakningen ser ut på en grundskola i
Skåne och undersöker elever, lärare och rektorns upplevelser och tankar kring ämnet genom att
utföra kvalitativa intervjuer med de olika grupperna. Den intervjuade rektorn stod för initiativet
och installerade kamerorna eftersom eleverna kände sig osäkra samt att eleverna inte skall stjäla
från varandra eller liknande. Rektorn berättade vidare att skolan började med nio kameror men är
numera uppe i tjugo kameror placerade i korridorer och rasthallar. Transtarson och UndallBehrend (2012) intervjuade också en lärare som menade på att övervakning endast var positivt
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och att hon gärna hade sett fler kameror i skolan. Läraren sa även att denne ibland sa till barnen
att vissa saker inte är acceptabelt att göra och att läraren genom kameran kunde se om eleverna
gjorde något olämpligt. Författarna intervjuade också ett flertal elever som generellt sa att
kamerorna inte egentligen kändes som någon trygghet, men det är bra att möjligheten finns om
någonting händer. Vidare så anger eleverna att de inte störs av att kamerorna finns där. Resultatet
av Trastarson och Undall-Behrend (2012) arbete är att de konstaterar att användningen av
kameror har minskat kostnaderna för krossade fönster och stulen egendom. Generellt sett så
ansågs kameraövervakning vara något positivt för skolans anställda och elever. Varken elever
eller lärare ansåg att övervakningen kränkte deras integritet då de hade vetskap om var
kamerorna fanns.

Studier av Callcenter, Försäkringsbolag och övervakningsbolag
Aiello (2006) har intervjuat anställda på två försäkringsbolag och hur de upplever ITövervakning. Övervakningen bestod av att cheferna kunde se sina anställdas skärm, toalettbesök
och hur bra de hade sålt varje dag. Rapporten kom fram till att de anställdas reaktioner på
övervakningen var:
 Ökad stresskänsla
 Ingen tillfredställelse på arbetet
 Försämrade relationer till sina arbetskamrater och chefer
Attityden gentemot sin arbetsgivare förändrades också, Aiello (2006) undersökte under samma
period tre försäkringsbolag som inte övervakades med IT. När man frågade anställda på de olika
företagen så svarade personerna på de övervakade företagen att det viktigaste i deras jobb var att
utföra sitt arbete så snabbt som möjligt. De anställda som inte övervakades sade däremot att de
viktigaste i deras arbete var kundrelationer och lagarbete.
Aiello (2006) påvisar att under alla sina undersökningar så finns det generella kännetecken på de
anställda som övervakas. Symptomen som nästan alla påvisade var att de saknade tillfredställelse
för sitt jobb. Personalen var oftare sjukskriven med symptom som huvudvärk, överansträngning
och ångest. Många var ofta irriterade både på jobbet och hemma samt deprimerade. Många
anställda klagade också på att de hela tiden kände sig ensamma på jobbet.
Barker, Nyberg och Sewell (2012) har gjort en liknande undersökning på ett callcenter med 140
anställda som sålde bilförsäkringar. På företaget så fanns det ett IT-system som möjliggjorde för
cheferna att följa de anställdas nuvarande prestationer samt gå tillbaka i tiden för att se hur de
skött sig de senaste månaderna. Allt som de anställda gör övervakas frenetiskt och det skapar
enligt de anställda:
 Obehag
 Paranoida tankar
 Rädsla att inte prestera
 Total avsaknad av arbetsrelationer
Även i den här undersökningen så pratade de anställda om att de inte brydde sig om hur det gick
för företaget de arbetade för.
Då vårt fokus ligger på chaufförer som är anställda så har vi valt att beskriva utifrån den
anställde. Men Alder (2001) tar upp övervakning ur företaget/organisationens synvinkel också.
Ett företag som använder sig av övervakning via IT, ökar sin produktivitet och kvalitet samt
minskar kostnader. Alder (2001) tar också upp att den anställde tappar jobbmoralen, stressen
ökar och de påverkar relationen till arbetskamraterna.
Författarna har också via sin rapport fått fram att på de företag där de gjorde sin undersökning så
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var det inte ovanligt att övervakningen ledde till högt blodtryck och fysiska skador orsakade av
stressen. Det här gjorde i sin tur att företagen hade en hög sjukfrånvaro som kostade stora
summor för företagen. Alder (2012) kommer i sin slutsats fram till att en övervakning måste ske
under överenskommelse för att bli bra. Då en konstant övervakning skapar problem som leder till
sjukskrivningar så skulle den anställda själv kunna få var med i implementeringen av
övervakningssystemet. Det skulle skapa en förståelse för varför man vill övervaka och vilka
fördelar det kan innebära för företaget och den anställde.
Higgins, Irving och Safayeni (1986) har intervjuat femtio kontorsarbetare från två olika
organisationer som har använt sig av dataövervakning i två år. Övervakningen i den här
undersökningen bestod av att cheferna kunde se de anställdas skärm, resultat, längd på raster
mm. De har jämfört svaren med nittiofyra kontorsarbetare från tre olika organisationer som inte
använde sig av någon form av övervakning, i undersökningen så fokuserade man på frågor som
tog upp:
 Hur trivs du på jobbet?
 Hur känns det att hela tiden jämföras och mätas på jobbet?
 Hur har du förändrats på ditt arbete (relationer till kollegor och känsla för ditt jobb)?
Även i den här artikeln så krockar uppfattningarna om övervakning och effektivisering, cheferna
upplevde att man hade bättre koll på sin organisation, kunde planera bättre, hade möjlighet att
styra sitt lager bättre (inte ha för mycket på lagret).
I intervjuerna som bedrevs kom det fram att arbetarna som övervakades kände:
 Stress över sin situation, det ledde oftare till misstag som inte uppstod tidigare
 Att relationerna till kollegor och chefer blev sämre än innan
 Att de oftare hade huvudvärk, illamående samt fysiska besvär.
Higgins, Irving och Safayeni (1986) tar också upp att de anställda som inte övervakades hade
andra värderingar till sitt arbete, de värdesatte kvalitet före kvantitet och ansåg att relation till
kund och kollega var viktigt. Undersökningen visar att av de personerna som övervakades
(femtio stycken) så ville 46 % minska på övervakningen, 13 % ville öka övervakningen och 41
% ville ha samma nivå. De personer som ville ha på samma nivå och de personer som ville sänka
nivån ville att cheferna skulle ha, större förståelse för det arbetet som utgjordes och inte bara
räkna allt som arbetarna gjorde i vinst för företagen. Flera anställda ville istället att man skulle
uppskatta saker som ett positivt arbetsklimat, lagkänsla och att deras kunder hade förtroende.
Behling, Glass och Oz (1999) skickade ut en enkät till sjuhundra arbetare i USA,
arbetsuppgifterna varierade men alla var heltidsanställda. Även här så kunde man dra samma
slutsatser som i de andra undersökningarna.
Arbetarna upplevde ett starkt obehag gentemot att bli övervakad, det är däremot i sin ordning att
företaget utför enklare övervakning som är arbetsrelaterad. Såsom att man kommer i tid och utför
de sysslor man har fått i uppgift av sitt företag. Däremot så skulle de anställda själva vilja vara
med och kunna påverka hur företagen ska övervaka ovanstående. Behling, Glass och Oz (1999)
tar också upp att de anställda inte förstod varför allt skulle övervakas och upplevde att
övervakningen resulterade i mer negativa saker än positiva. Däremot så visade enkätsvaren att
cheferna tyckte att övervakning var positivt för att de enklare kunde ha koll på hur avdelningen
presterar, hur deras anställda levererar och vad de anställda gör.

Fyra fall från datainspektionen
Dworeck och Wang (2009) tar upp att Datainspektionen år 2006 genomförde ett tillsynsprojekt
inriktat på elektroniska spår i arbetlivet, syftet var att utöka kunskapen om positioneringstjänster
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och hur dessa användas i arbetslivet. Resultatet av projektet blev att myndigheten skapade en
lista över vad företag ska tänka på när dessa ska implementera olika former av
positioneringsteknik. Datainspektionen har även fått ta ställning i flera fall till huruvida företag
får implementera positioneringstjänster som möjliggör övervakning av de anställda på företaget.
Ett av fallen handlade om bevakningsföretaget Falck Security AB som ville införa ett
positioneringssystem år 2005. Systemet skulle leda till att företagets fordon blev övervakat och
det innebar att företaget kunde effektivisera sin planering, förbättra säkerheten samt fördela
företagets resurser på ett bättre sätt. Systemet registrerade uppgifter om fordonets position,
datum och tid. Systemet registrerade även information om väktaren som använder fordonet, i
systemet kunde man se vilka kompetenser väktaren hade och vad det fanns för aktuella larm. När
företaget fick in ett larm så skickades detta till väktarens handdator med information rörande
larmordernummer, utryckningsadress samt kommentarer om det specifika larmet. Dworeck och
Wang (2009) pratar vidare om Datainspektionens bedömning av fallet som var att det måste
finnas ett skriftligt avtal mellan den som bestämmer ändamålet med att uppgifterna lagras och
den som behandlar de lagrade uppgifterna. Vidare så får inte uppgifterna lagras under en längre
tid än vad som är nödvändigt. De uppgifter som verkligen behöver lagras bör således göra detta,
men irrelevanta uppgifter skall inte lagras. Bevakningsföretaget bör även tillkännage information
om lagringen till företagets anställda.
Dworeck och Wang (2009) tar upp ett annat fall som handlar om företaget Besam Svensk
Försäljning AB. Likheterna mellan fallen är slående då företagets ledning vill se var de anställda
befann sig för att effektivisera planeringsgången och resursfördelningen. Utöver det så ska även
systemet möjliggöra en förbättrad tidsredovisning och snabbare fakturering. Körjournalerna
kommer att lagras under fem år för att undvika risken för förmånsbeskattning då de anställda
använder servicebilar istället för tjänstebilar. Datainspektionen gav Besam liknande bedömning
som de gav Falck. Ytterligare ett fall Dworeck och Wang (2009) tar upp är fallet som berör
Kidde Sweden AB. Detta fall handlade om att Datainspektionen fått in klagomål gällande att
företaget utrustat deras servicebilar med GPS. Företaget implementerade positioneringstjänsten
för att kontrollera att fordonen inte används för privata ändamål, effektivisera planeringen, kunna
lokalisera närmaste bil samt kunna kontrollera de anställdas arbetade tid enligt deras
anställningsavtal. Datainspektionen ansåg att kontrollen av att fordonet inte användes för privata
ändamål samt kontrollen av de anställdas arbetade tid stred mot de grundläggande kraven i 9 §
och 10 § i Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Datainspektionen tyckte generellt sett att
ovanstående argument inte var relevanta för att övervaka i den utsträckning som företaget ville,
utan de önskade funktionerna kunde istället tillgodoses på ett mindre integritetskränkande sätt.
Datainspektionen (2012d) fick in klagomål gällande bussbolaget Bergkvarabuss ABs
övervakning av personalen vid sin anläggning i Varberg. Fallet handlade om att Bergkvarabuss
använde sig utav tio kameror vid deras anläggning för att kunna i efterhand utreda stölder,
olycksfall samt inbrott. Materialet som spelas in lagrades på en server som var placerad vid
företagets anläggning i Varberg. Bergkvarabuss hade ingen aktiv radering av materialet vid de
fördefinierade tidsintervallen, materialet spelades istället över när servern var full. De anställda
på företaget hade fått information på ett personalmöte om övervakningen gällande antalet
kameror, var de var placerade och varför övervakning skedde. Datainspektionen (2012d)
bedömde dock att kameraövervakningen skall upphöra då bolaget inte gjort någon fullständig
analys av huruvida övervakningen verkligen är relevant för arbetsplatsen samt att bolaget saknar
policy och rutiner för om materialet får lämnas ut till utomstående.
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4 Resultat från vår första intervjuomgång med chaufförer
Bakgrundsinformation
I vår första intervjuomgång så valde vi att inkludera chaufförer med varierande
arbetslivserfarenhet. Ett par chaufförer hade inte så lång erfarenhet samtidigt som några
chaufförer hade väldigt många år i branschen. Chaufförerna arbetade på företag i olika storlekar
och de körde en mängd olika sorters gods. En del chaufförer körde grus och cement från punkt a
till punkt b och en del chaufförer körde längre rutter som innefattade fler leveranspunkter. Nedan
kommer information om chaufförerna vi intervjuat, namnen är fingerade.











Lasse är 70+ och har arbetat de större delarna av sitt liv på samma åkeri. Företaget Lasse
arbetar på har under tio chaufförer.
Stig är 50+ och har under hela sitt vuxna liv arbetat som chaufför för ett stort företag med
över tio chaufförer.
Yngve är 50+ och har under sitt arbetsliv arbetat på tre stycken olika företag. Yngre
arbetar idag på ett företag som har över tio chaufförer.
Gösta är 60+ och har arbetat för fyra företag, just nu kör han för ett företag med tolv
chaufförer.
Robin 40+ och har arbetat för fyra företag, just nu arbetar han på ett företag som har färre
än tio chaufförer.
Daniel är 25+ och även han har under hela sitt arbetsliv arbetat för samma företag.
Företaget klassas som litet då de har endast två chaufförer.
Rikard är 25+ och har under sitt arbetsliv provat på två olika företag. I dagsläget är
Rikard anställd på ett företag som har tjugo chaufförer.
Alexander är 25+ och har under sitt vuxna liv arbetat på ett företag, nämligen det han
arbetar på idag. Företaget har idag över femton chaufförer.
Fredrik 20+ och har arbetat för två företag, nu kör han för ett företag med över femtio
chaufförer. Företaget kör gas och räknas som ett stort företag.
Erik 25+ och har arbetat för samma företag i fyra år, företaget är litet och de har bara fyra
chaufförer.

Resultatet av intervjuerna valde vi att redovisa per frågeställning för att kunna ge ett bredare
perspektiv i varje fråga.

Arbetsvardagen för chaufförerna
Vi fick en stor variation av svar beroende på storlek av företag. De större företagen använde sig
av avancerade IT-system som integrerades via hårdvara i lastbilen och i en handdator. De
chaufförer som arbetade på mindre företag fick oftast sina planeringar via telefonsamtal som de
sen skrev ner på en lapp. De underfrågor vi hade för att få mer information var:
 Hur får du eventuella ändringar?
 Kommer ändringarna i god tid?
 Tycker du att det fungerar bra?
Alla chaufförer för de mindre företagen fick sina ändringar via telefonsamtal. Dessa ändringar
kan vara av olika karaktärer såsom, rutt-, annat gods, annat val av väg. Flera av chaufförerna på
de stora företagen fick också ändringarna i sin handdator. Ändringarna som kom berodde
väldigt mycket på vilken typ av leveranser man körde, de chaufförer som körde från punkt a till
b hade väldigt sällan eller aldrig några ändringar. Fick de väl ändringar så var det oftast enkelt
att justera sin rutt då det inte kunde bli så mycket fel. De chaufförer som körde med flera olika
leveransadresser upplevde däremot en hel del ändringar, dels på adresser och dels att de
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behövde hämta upp eller lämna av gods på helt andra ställen beroende på deras nuvarande
position. När det gällde de här leveranserna var chaufförerna tacksamma för att det fanns ett ITsystem som kunde uppdatera deras kartfunktion och ruttplanering.
Alla chaufförer var nöjda med hur det fungerade för dem, de chaufförer som fick sina ändringar
via telefonsamtal och inte använde sig av IT skrev ner sina destinationer och de tyckte att det
fungerade bra, det har alltid fungerat ansåg de och såg inga anledningar till varför det inte skulle
fungera i framtiden. Däremot så pratade de chaufförer som använde IT som hjälpmedel i arbetet
att detta hade underlättat deras vardag en hel del. Yngve beskrev det så här:
”Sen jag fick hjälp av vårt IT-system så upplever jag en förändring i min körning, jag kan
fokusera på att köra lastbilen istället för att behöva leta nya adresser som jag sen måste knappa
in på min GPS för att hitta.”
För att påvisa skillnaden i attityd så svarar Daniel som kör för ett litet företag med endast 2
chaufförer.
”Att ha ett IT-system som hela tiden ska styra mig är inget för mig och mitt företag, vi har fixat det
med telefon i alla tider så varför ska det inte fungera nu med?! Nej det innebär bara en massa
extra kostnader”.

Påverkan av ett eventuellt övervakningssystem
Då alla chaufförer som körde för större företag redan hade ett system med b.la.
positioneringstjänst och några chaufförer körde utan en sådan tjänst så skiljde sig svaren åt.
”Redan när vi införde vårt system så informerade ledningen oss om att de kunde se var vi befann
oss. Ledningen var väldigt noga med att förklara att de inte spionerade på oss utan använde det
för att kunna effektivisera i sin planeringsprocess. Det kändes okej för mig när de förklarade det
på det sättet.”
Så svarar Alexander som jobbar på ett större företag. Några chaufförer som arbetat lite längre
och mindes hur det var innan IT kom pratade om att man fått lära sig ”acceptera lite grann”.

Positiva aspekter
Chaufförerna ovan pratade om en skepticism när systemet som b.la. innehöll
övervakningsfunktioner infördes, man var rädd för att tappa den personliga kontakten som fanns
med kunden. Stig mindes klart att han var orolig i början över att om han stannade för länge på
ett ställe skulle ledningen kontakta honom och fråga vad han gjorde. Men de har inte fått uppleva
något sådant vilket har fått personerna att tycka generellt positivt om systemen. Det är enligt
chaufförerna en acceptansprocess som har både fördelar och nackdelar, där de positiva delarna är
att kunna fokusera på körningen och att systemet gör resten och de negativa bitarna är att man
oavsett vad företaget säger så känner man sig övervakad. Bland de chaufförer som inte kört så
länge var det nästan enbart positivt med IT och positioneringstjänster, flera av chaufförerna
nämnde att de arbetade i en bransch med extrem konkurrens inte bara från Sverige utan också
från utlandet så om man genom en positioneringstjänst kunde tjäna mer pengar till företaget så
accepterades det fullt ut.
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Negativa aspekter
“Vi är ett litet företag som kör för ett annat företag, att installera det här systemet och att köpa
tjänsten från ett företag innebär en kostnad som inte kan motiveras”.
Så tycker Erik som har mindre än fem år inom branschen på ett företag utan någon IT. Att ett
mindre företag drabbas hårt av konkurrensen trycker flera av chaufförerna på och att då lägga
pengar på system fungerar inte enligt dem. Om man aldrig har varit ”övervakad” på sitt arbete så
skulle det kännas väldigt konstigt att plötsligt behöva visa var du är hela tiden. Chaufförerna
anser att de på mindre företag inte behöver ha den servicen då man ändå vet var sin kollega
befinner sig, de planerar själva och trivs med flexibiliteten. Lasse tar upp färdskrivaren som ett
exempel och att man tack vare den måste köra på konstiga tider istället för att kunna köra en
vanlig arbetsdag. Färdskrivaren övervakar på ett sätt som alla chaufförer upplever som problem.
Om chaufförerna har arbetat sina tillåtna timmar så får inte lastbilen köras längre, chaufförerna
kan inte ta sig till en restaurang eller hem till sin familj på en kväll bara för att färdskrivaren
finns. Många ifrågasätter färdskrivaren och dess roll kring övervakning och den förändras inte
när man diskuterar effektiviseringsmöjligheterna. Gösta som har kört i många år berättar vidare
om färdskrivaren och anger att det fuskas en del med verktyget. Han berättar att man registrerar
en avlastning som rast för att sedan kunna komma hem tidigare och inte bli strandade endast ett
par mil ifrån hemmet då chauffören är tvungen till att ta rast.

Generell uppfattning kring övervakningssystemen
Precis som i de andra frågorna skiljer sig uppfattningen angående övervakning. Chaufförerna på
de stora företagen känner att de har fått uppleva systemen och känner inte att systemen övervakar
utan att de fungerar som stöd när de arbetar. Det här är något som har vuxit fram och inte
kommit över en natt säger Stig som arbetar på ett väldigt stort företag som kör gas. Man pratar
inte om det sinsemellan utan det är något som lever med, än en gång så förklarar flera chaufförer
att man måste göra sitt bästa för att hänga med i konkurrensen på marknaden. Däremot så får vi
även här ett positivt gensvar från Daniel som arbetar på ett väldigt litet företag:
”Hade jag arbetat för ett större företag hade jag förstått att det behövdes övervakning, en
trafikledare kan ju inte planera för tio lastbilar utan att veta var de befinner sig”.
Flera chaufförer har idéer som innefattar möjligheten att kunna bestämma lite själv när företaget
ska se var man är. Förslagen var att man skulle logga in på platser längs med vägen. Fredrik är
relativt ny inom branschen och han tycker att det skulle visa att ledningen faktiskt har förtroende
för sina chaufförer.

5 Resultat från vår andra intervjuomgång med chaufförerna
Bakgrundsinformation
Vi hade även i denna intervjuomgång chaufförer som arbetet olika länge och företag med
varierande storlekar. Fyra av de sex intervjuerna utfördes i offentliga miljöer, medan två utfördes
via telefon. Chaufförernas namn är fingerade för att säkerhetsställa deras anonymitet.




Lasse är 70+ och har arbetat de större delarna av sitt liv på samma åkeri. Företaget Lasse
arbetar på har under tio chaufförer.
Stig är 50+ och har under hela sitt vuxna liv arbetat som chaufför för ett stort företag med
över tio chaufförer.
Robert är 50+ och har under sitt arbetsliv arbetat på fyra olika företag. Han arbetar idag
på ett företag som har över tio chaufförer.
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Erik är 25+ och har endast arbetat på ett företag i hela sitt liv. Företaget har idag endast
fyra chaufförer anställda.
Rikard är 25+ och har under sitt arbetsliv provat på två olika företag. I dagsläget är
Rikard anställd på ett företag som har tjugo anställda chaufförer.
Mattias är 20+ och arbetar på det enda företaget han arbetat på i sitt arbetsliv. Företaget
har idag över femton chaufförer.

Resultatet av intervjuerna valde vi att redovisa per frågeställning för att kunna ge ett bredare
perspektiv i varje fråga. I den här delen av intervjuerna valde vi att på några frågor lägga in en
enklare förklaring till hur vi beskrev frågorna för chaufförerna.

Övervakningstjänster och dess funktioner
Samtliga chaufförer i vår undersökning tycker att positioneringstjänster är något som behövs i
dagens konkurrenshårda klimat. Genom att ledningscentralerna ser var chaufförerna befinner sig
så effektiveras planeringen och därmed kan företaget hålla nere sina priser. Lasse och Stig tar
upp att de båda sett på Uppdrag granskning(2013) där de utländska bolagen tar över den svenska
marknaden då de erbjuder samma tjänster men för halva priset. Det är därför av mycket stor vikt
att de svenska bolagen kan effektivisera sin arbetsgång och därmed överleva i det hårda klimatet.
Stig säger bland annat det viktiga citat:
”...Det är viktigare att behålla sitt jobb...”
Citatet är taget från en längre mening som menar att det är viktigare att behålla sitt jobb än att
socialisera sig på sitt arbete. Detta citat kan egentligen summera samtliga intervjusvar på den här
frågan. Rikard tar upp färdskrivaren som ett exempel på övervakning som hans företag använder
sig utav. Rikard anser att tanken med färdskrivare är bra men att det är svårt att följa dagens
regler när utländska chaufförer inte följer lagarna.

Användarupplevelser
I dagsläget finns det ett flertal tjänster som möjliggör exempelvis positioneringstjänster,
bränsleförbrukningsstatistik och meddelandehantering.
Generellt sett använder sig chaufförer som är anställda hos de större företagen sig utav GPSpositionering. Positioneringstjänsten anser samtliga berörda chaufförer som något positivt då
detta möjliggör en effektivare arbetsgång genom bättre planering. Detta sparar, som tidigare
sagts stora pengar till företaget vilket i sin tur leder till att företaget kan vara med och konkurrera
mot andra åkerier. Mattias menar att detta underlättar hans arbete på ett väldigt positivt sätt då
det inte är ovanligt med snabba förändringar. Detta leder i sin tur till att Mattias blir fortare
färdig med sin arbetsdag och kan därmed få komma hem tidigare till sin flickvän. En annan åsikt
som kommer upp är att systemet leder till mindre onödiga samtal från transportledare som ska
kontrollera var fordonen befinner sig. Ingen av de berörda chaufförerna anger något större
negativt med positioneringstjänster. Stig berättar att hans företag som kör mjölk har en dator
inbyggd i varje lastbil. Datorn registrerar bland annat hur många liter mjölk man tankat på varje
bondgård, mjölkens fetthalt och bondens namn. Därefter skrivs ett kvitto ut som Stig ger till
bonden.

Lojala chaufförer med yrkesstolthet
Vi har genom att jämföra vår första intervjuomgång med andra liknande forskningar sett tecken
på att lastbilschaufförer är mer positiva till positioneringstjänster än t.ex. anställda i
försäljningsbranschen.
Både de äldre och yngre anser att det är en självklarhet att vara lojal mot sin arbetsgivare.
Speciellt i rådande tider när konkurrensen ökar från åkerier utanför Sveriges gränser. Om deras
företag går i konkurs så innebär det ju givetvis att även chaufförerna blir arbetslösa. Alla de
17

tillfrågade verkar trivas bra med sitt yrke. Lasse pratar om att lastbilschaufförer generellt sett har
kämpat för att bli just lastbilschaufför och lagt ut en hel del pengar på att få sitt körkort. Detta i
jämförelse med en person som tagit försäljningsjobb som sista utväg då det eventuellt inte har
funnits mer jobb. Erik anger att han jobbar på ett familjeföretag som leder till att han verkligen
måste vara lojal då han äger företaget tillsammans med sin mor och far.

En kränkning att bli övervakad i sin kupé
Genom att din chef ser vad du gör på arbetstid genom kameraövervakning så medför detta att du
alltid har ”ryggen fri” om det uppstår några komplikationer.
När vi ställde frågan, hade du accepterat att bli övervakad i din kupé via en kamera fick vi svaret:
”Nej, där tycker jag att gränsen går. Vad jag gör i min kupé ska folk skita i”.
Detta kommer från intervjun med Rikard. Detta var även den generella åsikten om frågan. Så
länge chaufförerna skötte sitt jobb så skulle arbetsgivaren strunta i vad de gjorda i kupén. Lasse
säger att de finns hårda lagar som säger att kameraövervakning endast får ske på fast plats, och
om hans arbetsgivare skulle försöka gå runt de lagarna så skulle han ta ärendet vidare. Samtliga
chaufförer är rådande överens om att detta var att ta övervakningen ett par steg för långt.
Chaufförerna gav även ett tydligt kroppsspråk som sa att de var säkra på sin sak, och detta skulle
ingen arbetsgivare kunna ändra på.

Inspelning för att underlätta arbetsgång
Ibland uppstår det komplikationer och kommunikationsproblem som kan leda till att din
arbetsgivare får problem med kunder som missuppfattat en viss situation. Detta kan sedan leda
till att du får klagomål från din chef.
Tre av intervjupersonerna använder sig utav en arbetstelefon som företaget tillhandahåller, de
andra tre intervjupersonerna använder sig av privata telefoner som företaget är med och betalar.
Både Lasse och Rikard som använder sina privata telefoner, anser att telefonövervakning helt
enkelt inte passar in i branschen. Lasse undrar även om det verkligen är lagligt för arbetsgivaren
med telefonavlyssning. Även Mattias, Robert och Stig som får företagstelefon anser att
avlyssning av telefonen är olämpligt. Robert säger att så länge han utför sitt arbete så ska
ledningen inte bry sig om hur han använder sin telefon. Han medger att han ringer en del privata
samtal med telefonen, men han är medveten om att hans arbetsgivare har ett sådant abonnemang
som innebär att han ringer gratis. Men detta påverkar inte hans arbetssätt något negativt, utan då
trivs han istället bättre på arbetet då han får vara social via telefon. Stig säger även han att
arbetstelefonen används ibland åt ändamål som inte berör jobbet, ett exempel på detta är nattetid
då han ringer sina kollegor för att prata för att vara pigg och därmed vara en bra chaufför.
Mattias berättar att det sällan uppstår några komplikationer som berör ledningen.

Möjligheten att påverka sin övervakning
När vi frågade om chaufförerna hade accepterat en applikation med övervakning som de själva
kunde sätta på och stänga av så skiljde sig svaren. De tre chaufförerna som använder privat
telefon på arbetet ger alla samma svar, nämligen nej. Rikard pratar om att funktionen redan finns
i Vehco som är det övervakningssystem Rikards företag använder och att de redan accepterat
funktionen för längesedan. Men om däremot företaget ger Rikard en företagstelefon så kan han
givetvis installera en sådan applikation på den telefonen, men inte på den privata telefonen.
Samtliga tre chaufförer som använder sig utav företagstelefon säger att de skulle kunna installera
en sådan applikation på sin telefon.
Mattias säger:
”Det är ju ändå företagets telefon”.
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Funktioner för att minska bränsleförbrukning
Din arbetsgivare funderar på att implementera ett system som möjliggör att de kan se hur du kör
och om din körstil kan förändras för att dra mindre bensin.
Samtliga chaufförer utom Lasse anser att detta hade kunnat vara en bra sak att använda sig utav
funktioner för att minska bränsleförbrukningen. Chaufförerna Stig, Robert och Mattias berättar
att de redan arbetar på företag som använder sig utav denna typ av system. Stig menar att detta är
något positivt då det kan leda till att företaget sparar in pengar och därigenom kan chaufförerna
eventuellt få en högre lön. Han pratar även om att uppgifterna om bränsleförbrukning måste
behandlas under sekretess så att kollegor inte får reda på hur bra vissa chaufförer är kontra hur
oekonomiskt vissa chaufförer kör. Alla ska få samma bonus och det ska inte baseras på
prestationer. Robert säger att han ser detta som en tävling med sig själv och säger följande kloka
citat:
”Varje chaufför bör köra lastbilen som det är deras egna privata bil!”
Detta leder till en mjuk körstil som påverkar lastbilens livslängd och hur mycket företaget lägger
ut på drivmedel till lastbilen. Vidare så anger både Rikard och Erik att de hade tagit emot
körtipsen om deras företag valt att implementera ett system som möjliggör funktionen. Rikard
anser dock att ett grundkrav är att företaget inte är för petiga och ger ut tillsägelser om lastbilen
endast står på en minut för mycket i månaden. Med det menar Rikard att han hört chaufförer på
andra företag som har blivit granskade in i minsta detalj, han pratar om en kollega som stod still
med lastbilen igång under tre minuter när han pratade i telefon. Detta ledde till att hans
transportledare ringde och frågade varför han stod still med lastbilen igång. Den enda chauffören
som var negativt inställd till att få tips om sin körstil är Lasse. Lasse pratar om att han endast
arbetar någon gång ibland och det är inte så viktigt hur han kör. Han pratar vidare om att förr
fanns inte ens denna diskussion, utan då handlade det mer om ”plattan i mattan” för att lyckas
hinna till de angivna platserna varje dag.

6 Metoddiskussion
Vi har i det här arbetet använt oss av ett hermeneutistiskt synsätt. Vi ville verkligen förstå hur
chaufförernas arbetsdag ser ut, vad de anser om de frågor vi ställde dem och hur de reagerade på
dem. Vi ville verkligen få ut det mesta som chaufförerna tyckte och använde oss därför utav
kvalitativa intervjuer. Detta skulle ge oss ett djup i svaren och ge oss möjligheten att läsa av
kroppsspråket och kunna bedriva intervjuerna så att chaufförerna berättade mer. Hade vi istället
använt oss utav kvantitativa metoder så hade detta istället gett oss fler respondenter, men relativt
strikta svar.
Vi använde oss utav tio chaufförer i den första intervjuomgången för att ge oss en insyn i en
bransch vi från början inte visste så mycket om. Intervjuerna gav oss en större inblick i
branschen och krossade många förutfattade meningar vi haft. Efter att resultatet från den första
intervjun analyserats uppstod fler frågor vi behövde få svar på för att verkligen kunna förstå hur
digitala övervakningssystem uppfattas av chaufförer
I den andra intervjuomgången valde vi att använda oss utav sex chaufförer då vi ansåg att detta
var ett lagom antal för att ge oss bra informationsbredd och verkligen försöka oss att förstå
varför chaufförerna svarade som de gjorde. Något som var genomgående i samtliga intervjuer
var att chaufförerna svarade ungefär likadant. Vi ansåg därför att intervjuerna gav en tydlig bild
över hur lastbilschaufförer som arbetar i Bohuslän tycker om övervakning och var gränsen
egentligen går för acceptabel övervakning.
Holme och Solvang (1997) tar upp att reliabilitet inte har samma centrala plats i kvalitativ
forskning som i den kvantitativa. Den kvalitativa forskningen vill få fram mönster och förståelse
över det man forskar, då är inte den statistiska representativiteten lika viktig.
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I våra intervjuer så valde vi chaufförer utifrån olika kriterier för att få så stor spridning som
möjligt. Kriterier vi hade med var, olika lång erfarenhet, olika åldrar och olika storlek på
företaget som de arbetar för. Gunnarsson (2002) tar upp kvalitativ reliabilitet, att forskaren är
följsam och objektiv i tolkningen av informationen. Men också kvaliteten på personerna som
intervjuar. Det är viktigt med förförståelse och att man beskriver sitt tillvägagångssätt under hela
processen. Reliabiliteten kan också bestå av teknisk utrustning och vilken kvalité som det
inspelade materialet består av. Dålig ljudkvalité kan innebära att man hör fel och misstolkar i
efterhand (Gunnarsson, 2002). På grund av begränsad erfarenhet av att intervjua så kan det
kanske ha påverkat informationen som vi fått fram. Däremot så har vi i vår intervjuguide och
under diskussionerna varit noggranna med att förtydliga för respondenterna när det behövts.
Validitet inom kvalitativ forskning skiljer från kvantitativ validitet enligt Holme och Solvang
(1997). Det som skiljer sig åt är att man har en större närhet till sina respondenter i kvalitativa
intervjuer. I kvantitativa intervjuer kan respondenterna vara anonyma och den enda kontakt
forskaren har med respondenten kan vara via en enkät. Gunnarsson (2002) förklarar att man inte
på samma sätt kan ha rätt eller fel. Han tar också upp att författaren behöver beskriva sina egna
fördomar, beskriva i detalj hur man samlat in sin data och hur man gjort sitt urval. Validiteten
består av tolkningar vilket gör att våra egna egenskaper och värderingar kan påverka rapporten.
I våra intervjuer så använde vi oss av intervjuguider med frågor som vi trodde skulle ge så
uttömmande svar som möjligt. Vi försökte också i vår uppsats beskriva våra respondenter samt
hur vi har samlat in informationen. Validitet innebär också att man analyserar utifrån syftet och
frågeställningarna. Vi tycker att vi har lyckats ganska bra med detta eftersom intervjuerna gav
oss svar på de frågor vi hade i vår frågeställning.
Anledningen till att vi valde en induktiv ansats istället för en deduktiv ansats var att det inte
fanns någon större mängd teorier och empiriska studier inom transportbranschen i dagsläget.
Thurén (2007) tar upp att deduktiv ansats menar att man just gör antaganden ifrån litteratur som
redan finns. Induktiv ansats handlar däremot om att göra egna studier förutsättningslöst för att
sedan kunna göra teoretiska slutsatser gentemot den litteratur som eventuellt finns inom ämnet.
Anledningen till att vi valde kvalitativa istället för kvantitativa intervjuer var att vi verkligen
ville gräva oss ner genom ett levande samtal i vad chaufförerna verkligen tyckte om frågorna.
Kvantitativa intervjuer ansåg vi vara för stela för att besvara många av våra frågor då de ofta är
mycket strikt utformade. Vi försökte att göra intervjuerna så levande som möjligt genom att
utföra dessa semistrukturerat. Under intervjuerna så framhävde vi att chaufförerna deltar
anonymt i vår undersökning. Detta trodde vi skulle leda till så sanningsenliga svar som möjligt
då de inte behövde tänka på att deras chefer eventuellt läser undersökningen.

7 Diskussion
Inledning
Våra studier gällande lastbilschaufförers acceptans till övervakning visade att det finns en tydlig
gräns över vad som egentligen är acceptabelt att övervaka. Samtliga intervjuade chaufförer hade
ungefär samma åsikter och värderingar angående frågan. Det som möjliggjorde en lättare och
effektivare arbetsgång ansågs som en god övervakning som stärkte företaget och dess
konkurrenskraft, däremot så ville ingen chaufför bli övervakad via kamera i sin kupé. Negativa
tankar kring visuell övervakning kunde vi även finna i Higgins, Irving och Safayeni (1986)
studie.
De chaufförer som hade en privat telefon kunde inte tänka sig att installera en applikation som
möjliggör b.la. övervakning. Däremot så sa de chaufförerna som arbetade för företag som
tillhandahöll telefon att det var godkänt, eftersom det var arbetsgivarens telefon.
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Aiello (2006) har i sin studie undersökt IT-övervakning av anställda på två olika
försäkringsbolag. Respondenterna upplever övervakningen som något negativt som leder till
ökad stress, ingen tillfredställelse på arbetet samt en försämrad relation till sina arbetskamrater
och chefer. Higgins, Irving och Safayenis (1986) studie visar att de femtio tillfrågade
kontorsarbetarna i deras studie känner exakt samma sak. Ytterligare en studie som visar liknande
tecken är Barker, Nyberg och Sewells (2012).

En väl medveten respondent
Vår studie visar att de tillfrågade lastbilschaufförerna är väl medvetna om att branschen har tuffa
ekonomiska förutsättningar och att konkurrensen ökar för varje dag som går. Idag hotas hela den
svenska lastbilsindustrin av utländska företag som utför exakt samma jobb men för ett mycket
billigare pris. De tillfrågade chaufförerna är väl medvetna om detta och därför är exempelvis
GPS-övervakning en tjänst som möjliggör effektivare ruttplanering som leder till att företaget
kan konkurrera bättre.
Uppdrag granskning (2013) tar också upp fenomenet med utländska chaufförer som konkurrerar
ut svenska åkerierna genom att köra för en mycket billigare kostnad. De utländska chaufförerna
följer inte de lagar som finns i Sverige rörande körtider och god sed.
Den sociala kontakten med människorna chaufförerna lastar av och på hos har minskats, men
detta är ett relativt lågt pris att betala, tycker de för att kunna få behålla sitt jobb. De tillfrågade
visar inte heller några tecken på att GPS-övervakningen är något som medför att de känner sig
stressade och pressade. När övervakningen infördes så bemöttes den dock av en hel del skeptiska
chaufförer som var rädda för att transportledningen skulle ringa och klaga så fort en chaufför
”stod still”. Motståendet mot övervakningen var dock inte lika stort som hos
hemtjänstpersonalen som Hjorth och Wallqvist (2004) tog upp i sitt arbete vilket ledde till att
kommunen helt enkelt inte kunde införa GPS-övervakningen. Chaufförerna i vår studie säger
dock att deras transportledare aldrig ringt och frågat varför deras lastbil står still. Om
chaufförernas transportledare däremot skulle börja med detta så är vi av uppfattningen att
chaufförerna hade ändrat värderingar gentemot övervakningen vilket förmodligen skulle leda till
att utgången blev likadan som i Hjorth och Wallqvist (2004) studie, nämligen att övervakningen
hade fått sådant motstånd att den hade blivit tvungen att tagits bort.
Vi frågade även chaufförerna om det hade funnits någon möjlighet för deras arbetsgivare att
installera applikationer på deras privata telefoner för att möjliggöra positionering genom
mobiltelefonerna istället för lastbilarna. Där märkte vi att deras gräns gick, de privata telefonerna
skulle inte arbetsgivarna röra. Chaufförerna som har arbetstelefon fick samma fråga om
arbetsgivarna hade fått installera en sådan applikation på den. Svaren vi fick var då att det var
godkänt. Här såg vi med andra ord en tydlig gräns var den egentliga gränsen i
positioneringstekniken gick. Det som var företagets saker är godkänt att övervaka, men det som
är chaufförens privata egna saker ska inte arbetsgivaren röra.

Mer än bara ett yrke
Vår studie visar att lastbilschaufförer är väldigt måna om sitt företag och de vill att företaget ska
gå bra, ett bra transportföretag tjänar pengar. En jämförelse som en av chaufförerna gjorde var att
anställda inom andra yrken inte brydde sig om sitt företag utan bara ville ha sin lön. Just det här
påståendet har vi även läst om i flera studier såsom Hjorth och Wallqvist (2004), Behlig, Glass
och Oz (1999) där de anställda motarbetade företagets försök till effektivisering som b.la.
innebar övervakning. Chaufförerna trodde att detta berodde på bli lastbilschaufför är något som
man strävar efter och vill bli. Majoriteten av de lastbilschaufförer som finns idag har verkligen
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lagt ner en relativt stor summa pengar på att få sitt körkort och därmed få arbeta med att köra
lastbil.
När intervjuerna utfördes så märkte vi även hur de tillfrågade chaufförerna pratade gott om sitt
yrke och verkligen vara stolta över sin yrkesroll. Detta gav oss intrycket om att många gånger är
lastbilsyrket inte endast ett yrke, utan en livsstil. Vi riktigt såg glädjen hos de chaufförer vi
träffade när de fick prata om sitt yrke och vad de utförde arbetsmässigt. Det kan jämföras med
studien av Barker, Nyberg och Sewell (2012) där de tar upp att flera av respondenterna i studien
bara gick till jobbet för att tjäna pengar och kunna betala hyran. Det fanns inget intresse i att
företaget skulle gå bra.
Två av de chaufförerna som kört mer än tio år sa dock flera gånger att den sociala biten av yrket
hade försvunnit då de blev pressade att hela tiden hålla lastbilen i rullning och om de stod stilla
en längre stund var de rädda för att deras ledning skulle ringa och klaga. Just detta fenomen
diskuterade Higgins, Irving och Safayen i(1986) i sin studie som visade att arbetare som inte blir
övervakade värdesätter kvalitet framför kvantitet. Undersökningen visade även att av de femtio
personerna som blev tillfrågade och var övervakade, så ville 46 % av dem minska på
övervakningen.
Våra chaufförer insåg dock att det är viktigare med en effektiv resursplanering i och med
övervakningstjänster än att stanna och kunna vara social på de ställen man lastade till. Samtliga
chaufförer var överens om att det viktigaste var att behålla jobbet.
Vidare så frågade vi chaufförerna vad de tyckte om övervakning av telefon och
kameraövervakning i deras kupé. Vi märkte direkt hur det positiva samtalet och jargongen vid de
tidigare frågorna övergick till något mer allvarligt. Svaret på frågorna var nej, ingen övervakning
via telefon eller kamera var acceptabel. En av chaufförerna började även prata om att sådan
övervakning är olaglig. Han pratade om Datainspektionen (2007b) som berättar att det verkligen
måste finnas ett giltigt skäl för kameraövervakning och att det inte ska strida emot den personliga
integriteten.
Den sista frågan vi frågade chaufförerna berörde hur de körde sina lastbilar. När vi började med
ämnet så hade vi ingen kunskap alls om vilka övervakningsinstrument det fanns för
transportbranschen. Vi hade hört talas om positioneringstjänsten och bestämde oss för att söka
vidare information om vilka mer tjänster det fanns. Ganska direkt hittade vi en tjänst som skulle
möjliggöra att chaufförernas tomgångskörning och körstil registreras och därigenom skulle
företaget kunna påverka detta så att företaget skulle tjäna mer pengar.
Hälften av de tillfrågade använder tjänsten idag och tycker att den är riktigt bra. Vi fick även här
höra de lojala åsikterna om att chaufförerna kunde ändra sin körstil på ett sådant sätt att de
gynnande företaget maximalt. Detta skulle leda till att företaget blev mer konkurrenskraftigt och
hålla nere priserna för att kunna konkurrera med företag från utlandet. En chaufför sa även att
man alltid ska köra lastbilen som det vore sin egen. Detta stärker vårt tidigare påstående om att
köra lastbil inte endast är ett jobb, utan en livsstil. Båda författarna har erfarenhet av ett flertal
olika yrken och har aldrig hört något liknande påstående. Det har istället varit påståenden som
menade att ”sakerna är företagets grejer och således spelar det ingen roll om de går sönder”.
Något vi förvånades över under hela arbetets gång var just hur lojala chaufförerna var mot sitt
företag, där skiljer sig resultatet i vår studie från den undersökning som Behling, Glass och Oz
(1999) utförde som visade tecken på att anställda inte riktigt vet varför de blir övervakade.
Lastbilschaufförerna hade istället en bestämd åsikt att detta verkligen är nödvändigt för att
företaget ska kunna tjäna pengar och därigenom erbjuda dem jobb.
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8 Slutsatser
Frågeställningen vi hade i vår studie var:
Var går gränsen för acceptabel övervakning hos de lastbilschaufförer som vi intervjuat?
Genom vår bakgrundsundersökning och intervjuer så upplever vi att övervakningen var
acceptabel så länge den var av arbetsmässig karaktär. Chaufförerna accepterade att företaget ville
effektivisera sig och bli konkurrenskraftigare i en pressad bransch. Det fanns en tydlig gräns med
vad som var acceptabel övervakning och när integriteteten kränktes. Om man övervakade
personliga ägodelar eller ville övervaka visuellt i hytten så var det inte acceptabelt.
Vår teoristudie påvisar att forskning inom området tar upp att anställda på företag inte tänker
som de chaufförer som ingick i vår studie. Anställda inom flertalet branscher upplever att ITövervakning leder till sjukdomar, stress och sjukskrivningar. Något sådant fick vi aldrig höra
under våra sexton intervjuer (över tusen minuter). Det fanns en generell besvikelse emot
färdskrivare, EU och svenska statens sätt att behandla chaufförerna men inte emot de funktioner
som IT har skapat för företagen.
Vi förstod att en lastbilschaufför lever med sitt yrke och det slutar inte klockan fyra. Flera
företag ligger långt fram inom IT och chaufförerna använder sig dagligen av det som hjälpmedel.
Det som skulle kunna bli farligt är att den sociala kontakten försvinner för chauffören då det mer
och mer handlar om att tjäna pengar och att effektivisera. Samtidigt förstår vi att såsom det ser ut
nu i Europa där det kommer arbetskraft från länder som bara kostar hälften av vad en svensk
lastbilschaufför så måste man hänga med. IT är en möjlighet och ett sätt att automatisera och
effektivisera processer som annars hade kostat för mycket.
Vår studie visar att flera chaufförer vill vara med och bestämma/påverka hur företaget använder
IT, vi tror att det beror på en lojalitet och pliktkänsla att man vill det ska gå bra. Men självklart
förstår vi att det också handlar om chaufförens personliga integritet. Utifrån svaren vi fått i vår
undersökning så kan vi konstatera att lastbilschaufförer känner sig stötta när övervakningen inte
längre är av arbetsmässiga skäl utan endast inkräktar på deras personliga integritet.

9 Vidare studier
Det här examensarbetet har öppnat ögonen på oss om hur det ser ut i en hårt konkurrensutsatt
bransch. Det finns väldigt många möjligheter att ta vårt arbete vidare. Vi upplever att vi har fått
ett bra urval på våra respondenter. Däremot så hade man kunnat utföra samma intervjuer på
chaufförer som arbetar för företag i storstäder för att sedan kunna jämföra om chaufförer tycker
samma i små och stora städer. Datainspektionen ligger långt framme med riktlinjer för hur
företagen får övervaka sina anställda, men det finns däremot inget fokus på hur svenska staten
kan hjälpa chaufförerna. En studie över hur färdskrivaren fungerar i Europa och varför en baltisk
lastbilschaufför kan bryta lagarna i Sverige men inte i andra länder i Europa skulle vara av
intresse.
Flera företag vill idag övergå från hårdvara i lastbilarna till att använda sig av chaufförens egen
telefon, något som kallas för BYOD (Bring Your Own Device) (Bohman & Murphy, 2012). Att
få möjligheten att följa en implementering av ett sådant system skulle skapa möjligheter att se
hur chaufförer reagerar när företagen använder sig av deras personliga utrustning. Skulle man
vara lika lojal eller skulle gränsen gå där?
Eftersom vi uppfattade en tydlig gräns för acceptabel övervakning hade det varit spännande att
implementera telefonavlyssningssystem och följa chaufförernas reaktioner på detta, kanske kan
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man se om chaufförerna lär sig att acceptera och kanske till och med uppskatta funktionen precis
som man gjort med IT-systemen.

10 Författarnas rekommendationer
Företagen bör vara noga med hur man implementerar övervakningstjänster och att man inte går
för långt, bara för att man har en ovanligt lojal arbetskraft så kan man inte missbruka dess
förtroende och goda vilja. Vi tror att man som företag hela tiden behöver arbeta med sina
anställda och informera varför man väljer att använda systemen som man gör. Då man har en
lojal personal tror vi inte att det skulle innebära problem.
Chaufförer som arbetar på ett företag som använder sig av IT med inslag av övervakning bör
enligt oss försöka förstå varför. De chaufförer som är emot effektiviseringarna har nog inte
förstått att företagen oftast inte vill övervaka utan effektivisera sina företag och underlätta för
chaufförerna. Slutligen så anser vi författare att en dialog mellan kontor och chaufför är väldigt
viktig. Inte bara kring implementeringar och användande av IT utan under hela arbetets gång. En
god dialog skapar ett bra arbetsklimat för alla inblandade.
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12 Bilagor
BILAGA 1: Första intervjuomgångens frågor
Frågor till chaufförer
Intervjuguide: Chaufförer
Datum:
Plats:
Intervjuare:
Intervjuperson:
Instruktioner:
 Informera chauffören om vem du är, bakgrund, intervjuns syfte och att intervjun kommer
att spelas in
 Förklara bakgrundsinformationen och ställ därefter intervjufrågorna.
 Försök upprätta ett levande samtal för att visa chauffören att du verkligen är intresserad
av svaren.
 Ifrågasätt inte chaufförens svar
 Försök inte att påverka chaufförens svar
 Skriv anteckningar
 Sammanfatta intervjun med de svar du fått in. Detta för att reda ut eventuella frågetecken
 Avsluta intervjun genom att fråga chauffören om den har några frågor eller något att
tillägga.
1. Hur får du din dags/veckoplanering idag?
o Hur får du eventuella ändringar?
o Kommer ändringarna i god tid?
o Tycker du att det fungerar bra?
Svar:
2. Har du något emot om det fanns en positioneringstjänst där ditt kontor kunde ser var du
befinner dig?
Svar:
Om chauffören skulle ha något emot det så försöka få honom att förklara varför?
o På vilket sätt?
Svar:
Om chauffören inte har något emot det:
o Anser du att det skulle kunna leda till något gott?
Svar:
3. Hur är den generella uppfattningen bland chaufförerna på företaget kring
positioneringssystem
Svar:

BILAGA 2: Andra intervjuomgångens frågor
Frågor till chaufförer
Intervjuguide: Chaufförer
Datum:
Plats:
Intervjuare:
Intervjuperson:
Instruktioner:
 Informera chauffören om vem du är, bakgrund, intervjuns syfte och att intervjun kommer
att spelas in
 Förklara bakgrundsinformationen och ställ därefter intervjufrågorna.
 Försök upprätta ett levande samtal för att visa chauffören att du verkligen är intresserad
av svaren.
 Ifrågasätt inte chaufförens svar
 Försök inte att påverka chaufförens svar
 Skriv anteckningar
 Sammanfatta intervjun med de svar du fått in. Detta för att reda ut eventuella frågetecken
 Avsluta intervjun genom att fråga chauffören om den har några frågor eller något att
tillägga.
Frågor:
 Vad tycker du om övervakning generellt sett?



I dagsläget finns ett par riktigt bra digitala tjänster som möjliggör t.ex.
positioneringstjänst, bränsleförbrukningsstatistik och meddelandehantering.
Vilka liknande tjänster använder ditt företag sig utav idag? Vilka tjänster tycker du är
bäst och har du några önskemål om tjänster som inte finns idag?



Vi har genom att jämföra vår första intervjuomgång med andra liknande forskningar sett
tecken på att lastbilschaufförer är mer positiva till övervakning än t.ex. anställda i
försäljningsbranschen.
Varför tror du att chaufförer har en mer neutral inställning till övervakningstjänster?



Genom att din chef ser vad du gör på arbetstid genom kameraövervakning så medför
detta att du hela tiden har ”ryggen fri” om det uppstår några komplikationer.
Hade du accepterat att bli övervakad i din kupé via kamera?



Ibland uppstår det komplikationer och kommunikationsproblem som kan leda till att din
arbetsgivare får problem med kunder som missuppfattat en viss situation. Detta kan
sedan leda till att du får klagomål från din chef.
Hade du accepterat att din arbetsgivare spelade in dina telefonsamtal för att ha en rak
kommunikation med kunder vid eventuella komplikationer?
o Om nej(jobbtelefon): Men din telefon som ditt företag tillhandahåller är ju ändå
företagets telefon, som skall användas till jobbsamtal. Hur ser du på det?
o Om nej(privattelefon): Om din chef skapar en funktion som gör att du kan sätta på
och stänga av funktionen när du vill. Ändras din åsikt på avlyssningen då?





Hade du accepterat att din arbetsgivare installerade en applikation som möjliggör
övervakning under din arbetstid om du själv kan stänga av den?
Din arbetsgivare funderar på att implementera ett system som möjliggör att de kan se
hur du kör och om din körstil kan förändras för att dra mindre bensin.
Hade du tagit emot dessa tips för att minska bränsleförbrukningen?
o Om nej: Om du hade fått ta del av besparingarna i form av högre lön. Hade du då
tagit till dig tipsen?

