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Sammanfattning 
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Syftet med studien var att få ökad kunskap för vad som påverkade och berättigade teknologisk 
och direkt övervakning i kontorslandskap utifrån arbetstagarens perspektiv. Där 
frågeställningarna utgjordes av:  

Vad legitimerar teknologisk och direkt övervakning enligt arbetstagarna?  

Vilken betydelse har integriteten för arbetstagarens acceptans av den teknologiska och 
direkta övervakningen i kontorslandskap? 

 

För att kunna genomföra undersökningen, medverkade tolv arbetstagare från två olika 
organisationer. Materialet utgjordes av tidigare forskning av övervakning och integritet samt 
två teorier. Teorierna utgjordes av Michel Foucaults teori om panoptisism samt Erving 
Goffmans teori, jaget och maskerna. Metoden hade en kvalitativ ansats där enskilda intervjuer 
användes som underlag för resultatet. 

Studien visade på att arbetstagare ansåg övervakning vara legitim då den föregicks av 
godtagbara argument, så som ökad säkerhet samt förbättrad ekonomi. Studien visade att 
övervakning accepterades lättare om arbetstagaren fick vara delaktig i implementering av ny 
övervakning, samt ta del av information om övervakningens förekomst och syfte. Studien 
visade även på att arbetstagare utifrån individperspektiv, hade svårare för att acceptera 
framförallt teknologisk övervakning då det i större utsträckning ansågs utgöra ett hot mot 
integriteten än den direkta övervakningen. Däremot fanns det en större acceptans för den 
direkta övervakningen utifrån organisationsperspektivet, då det ansågs viktigare att skydda 
organisationen än att värna om den enskildes integritet. Därför att den enskildes eventuella 
avvikelse från normen kunde skada organisationen och därmed övriga arbetstagare.   

Nyckelbegrepp: Integritet, övervakning, panoptisism, kontorslandskap, arbetstagare.  
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Abstrakt 

Title: Panopticism, me, myself and the masks 

Author: del Olmo, Ida och Linderoth, Camilla  

University of Halmstad  

VT 2016 

The  purpose of the study was to enhance the understanding of what is affected and eligible 
technology and the direct supervision of the offices on the basis of the employee's perspective. 
Where the issues were the following: 
 
What legitimizes the technology and the direct supervision according to the workers? 

How does the integrity of the employee's effekt the acceptance of the technology and the direct 
supervision of the open plan offices?  

 

To carry out the study, participated twelve workers from two different organizations. The 
material consisted of previous research, surveillance and privacy as well as two theories. The 
theories consisted of Michel Foucault's theory of panopticism and Erving Goffman's theory, 
self in everyday life. The method had a qualitative approach where individual interviews were 
used as the basis for the results. 

The study showed that workers felt the monitoring to be legitimated when it was preceded by 
acceptable arguments, such as increased security and improved economy. The study showed 
that the surveillance was accepted easier if the employee had to be involved in the 
implementation of new monitoring, as well as receive information on the monitoring presence 
and purpose. The study also showed that workers on the basis of individual perspective, was 
more difficult to accept especially technological monitoring as it increasingly considered to be 
a threat to the integrity than the direct monitoring. However, there was a greater acceptance of 
the direct monitoring based on organizational perspective, because it was considered more 
important to protect the organization than to protect the individual's privacy. If the individual 
deviated from the norm it could damage the organization and therefore other workers. 

Key Concepts: Privacy, Monitoring/Surveillance, Panopticism, Open plan offies, Employee/ 
Worker 
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Förord 

 

 

 

Denna kandidatuppsats är skriven våren 2016 vid Högskolan i Halmstad, inom programmet 
organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning arbetsvetenskap.  

Studien har inte bara bidragit till ökad kunskap i ämnet som undersökts, utan även många 
djupa och intressanta diskussioner.  
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1.0Inledning!
I kapitlet inledning beskrivs övervakning ur dess historiska kontext samt utveckling och 
innebörd. Vidare i problematisering framhålls övervakningens betydelse och konsekvenser 
samt vad tidigare forskning har bidragit med. I syfte och frågeställningar presenteras syftet 
med studien samt de frågor som ska besvaras. I avgränsningar framhålls de aspekter vi valt 
att förhålla oss till samt de infallsvinklar vi bortsett ifrån då det saknas relevans för 
undersökningens syfte. 

Filosofen och arkitekten Jeremy Bentham (f1748-d1832) utgick från John Lockes filosofi om 
att varje människa föds som ett oskrivet blad. Detta blad får sin form genom omgivningens 
stimuli och intryck. Denna form som individen tagit anses vara möjlig att reformera till önskat 
resultat, individens perfektabilitet (Bentham 2002). Benthams (2002) ambition var att 
omforma laglösa fångar till fungerande civiliserade medborgare i samhället, vilket tidigare 
inte var möjligt då fängelserna utgjorde enbart förvaring där konspirationer och 
rymningsförsök var vanligt förekommande. För att uppnå detta skapade Bentham (2002) en 
fängelsemiljö där fullständig kontroll möjliggjordes. Den fullständiga kontrollen skulle 
uppnås genom konstant dold övervakning. Panoptikon betyder ”det allseende ögat” vilket 
också var dess funktion (ibid). För att panoptikonen skulle vara just allseende skapade 
Bentham (2002) ett arkitektoniskt schema för dess ändamål. Resultatet utgjordes av en 
cirkulär byggnad med ett torn i mitten. Från tornet kunde övervakningen ske i det fördolda. 
Ingen kunde se om eller när de övervakades. Inte heller vem som övervakades, därför blev 
övervakningen konstant (Ibid). På så vis uppstod den eftersträvade socialiseringsprocessen av 
de intagna (ibid). Panoptikonen visade sig vara ett effektivt medel och blev snart en del av 
sjukhusen för att övervaka patienter. På skolor kontrollerades eleverna och i samhället 
förekom panoptikonen genom polisväsendet (Bentham 2002).  

Utvecklingen av panoptikonen ledde vidare till dagens övervakning vilket enligt Christian 
Fuchs (2011) professor vid Westminister universitetet i Storbritannien, definierades som 
insamling och lagring av information. Grundtanken med övervakning utgjordes primärt av att 
vilja kontrollera resurserna och skydda organisationens intressen (Ball 2010). 
Övervakningskameror, avlyssnings mekanismer och övrig elektroniskövervakning var en 
förfining av panoptikonen (Nilsson 2008). 

Förekomsten av övervakning blev över tid ett vanligare inslag i organisationer. Enligt 
datainspektionens rapport (2005:3) framkom att 50 % av arbetsgivarna som tillfrågats utövade 
någon form av övervakning av sina anställdas internet-aktiviteter utanför arbetstiden. 
Anledningen till övervakningen uppgavs vara av säkerhetsskäl (Datainspektionen 2005:3). 
Hjort och Wallqvist (2004) uppgav att år 1999 övervakade 67 % av amerikanska företagen 
sina anställda på något vis. År 2001 uppgick siffran till 82 %. 

Som vi nämnde tidigare var syftet med övervakning att upprätthålla säkerheten (Ball 2010). 
För att övervakningen skulle kunna bidra till ökad säkerhet hade övervakning en dominerande 
funktion med förtryckande åtgärder (Fuchs 2011). Då övervakning handlade om att upptäcka 
brister och otillåtenverksamhet utgjorde inte övervakning en tillgång för alla, utan endast en 
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eller ett fåtal individer. Därför gav övervakningen upphov till att hindra möjligheten till 
samarbete och ansågs därför osolidarisk (Fuchs 2011). 

Lucas D. Introna (2003) professor i organisation, teknologi och etik vid management 
universitetet i Lancaster ansåg att övervakning på arbetsplatsen var oetiskt och orättvist, då 
syftet var att identifiera och utifrån den specifika organisationens värderingar bedöma vad 
som ansågs lämpligt. För att övervakning skulle anses etiskt och rättvist måste arbetstagaren 
få möjlighet att försvara sig och sina handlingar vilket inte alltid gavs möjlighet till (Introna 
2003). 

1.10Problematisering0
Årligen har det anmälts flertalet överträdelser kopplat till nyttjandet av övervakning och 
arbetstagares upplevelse av kränkt integritet (Dalanytt 2014). Personlig integritet definieras 
som individens rätt till respekt av en personligsfär och egenart samt skydd mot störande 
ingrepp (Nationalencyklopedin 2016). Utifrån de tidningsartiklar vi granskat framgick det 
tydligt att den personliga integriteten inte skyddades i den utsträckning som förväntades. 
Detta blev uppenbart då chefer kommenterade och ibland även hotade personal om de inte 
uppvisade en förbättring av sitt beteende. Arbetsgivarna uppgav att de grundade sina uppgifter 
på informationen insamlad genom övervakning (Dalanytt 2014). Det förekom även 
uppsägningar där arbetsgivaren baserade motiven utifrån rådande övervakning, vilket skett på 
en större koncern i Västerås där tio anställda sades upp (“Vi blev filmade på lagret i smyg” 
2014).  

Vad som möjliggjort etableringen av övervakning i de svenska organisationerna var enligt 
Anna Ramberg (2013) generalsekreterare i svenska advokatsamfundet, svenskens tilltro till 
det goda samhället. Det goda samhället utgjordes av en stark framväxande välfärd där 
beslutsmakten förflyttades från individen till fackföreningarna. Därtill hade 
samhällsmedborgarna genom Saltsjöbadsavtalet blivit godtrogna på grund av den villkorslösa 
tilltron till det goda och välmenande samhället. På så vis hade övervakningen accepterats som 
något nödvändigt, vilket givit organisationerna fritt spelrum att etablera övervakning i de egna 
verksamheterna (Ramberg 2013). 

Tidigare forskning visade på att övervakning ansågs nödvändigt för att organisationer skulle 
kunna upptäcka, bedöma och möta de hot som hela tiden riskerade att drabba verksamheten. 
Enligt Kirstie Ball (2010) professor vid affärsuniversitetet i Leicester i Storbritannien, 
använde organisationerna gärna dessa faktorer som argument för implementering av ny och 
befintlig övervakning (Ball 2010). Som vi nämnde tidigare hade det förekommit en del 
rapportering om att övervakning nyttjats mot arbetstagare (Dalanytt 2014). Det bekräftade 
tidigare forskning som visade på, att samtidigt som övervakningen tillgodosåg behovet av att 
kontrollera verksamheten mot hot kunde övervakningen insamla information om den enskilde 
utan den berördes samtycke (Uteck 2004). Genom övervakning tillskansade sig arbetsgivaren 
information rörande arbetstagarens tidigare historia, psykologiska och fysiologiska bakgrund 
(Ball 2010). Detta skedde ofta som en integrering i verksamheten, automatiskt och ofta 
osynligt för den som övervakades (Uteck 2004). Övervakningen riskerade därför att påverka 
arbetstagarens autonomi och egenkontroll (Ball 2010), vilket i sin tur visat sig öka risken för 
psykiska sjukdomar så som ångest, depression och panikattacker uppkomna från den stress 
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som övervakning genererade (Howard 1985). Dessutom visade forskningen på att överdriven 
övervakning utan giltiga argument kunde skada arbetstagarens förtroende för den egna 
organisationen (Ball 2010) då den riskerade att inskränka arbetstagarnas integritet (Howard 
1985). 

Tidigare forskning som gjorts hade främst fokuserat på arbetstagares upplevelse samt 
uppfattning av övervakning och integritet i call-center (Ball & Margulis 2011). Forskningen 
visade på att övervakning ansågs accepterad om den kunde föregås av giltiga argument (Alge, 
Ballinger & Green 2004;Devasheesh 2014;Cowtan 2001) så som skydd mot stöld, sabotage 
samt intrång (Ball 2010;Uteck 2004). Forskningen visade även på att arbetstagare ansåg 
övervakning vara legitim då den användes som underlag för att skydda organisationen 
ekonomiskt (Fuchs 2011) samt att den genererade informationen gynnade arbetstagarna 
(Sitkin & George 2005;Hjort & Wallqvist 2004). Om inte de aspekterna togs i beaktning 
kunde övervakningen kränka den enskildes integritet. Kränkningen kunde ske utifrån två 
dimensioner, lokal- och informationsintegritet. Lokal integritetsdimension utgjorde 
möjligheten för arbetstagaren att undkomma övervakningen medan informationsintegriteten 
innebar möjligheten för den enskilde att styra och bedöma privat information (Palm 2008).  
Som vi tidigare nämnde hade tidigare forskning gjorts i call-center, där både teknologisk och 
direkt övervakning var vanligt förekommande (Ball 2010). Vi ansåg att den forskningen inte 
var representativ för de kontorslandskap som fanns i andra typer av organisationer. Med 
kontorslandskap syftade vi på kontorsyta som inte avdelades av väggar. Lokalen utgjordes 
istället av ett stort kontorsrum som delades av flera arbetstagare. Tanken med dessa kontor var 
att eliminera hierarkier samt att effektivisera kommunikationen (Jurjaks 2013). 
Kontorslandskap kunde vara litet (4-9 personer), mellan (10-24 personer) eller stort (24 eller 
fler personer) (Ahlin & Westlander 1991). Många organisationer införde kontorslandskap 
både för att det var mer ekonomiskt samt för att öka den strukturella flexibiliteten, vilket 
innebar att omstrukturering inte behövde innebära ombyggnation (ibid). Flexibiliteten i 
kontorslandskapet underlättade framförallt för organisationer som arbetade i projekt. Med 
arbete i projekt menades att enskilda arbetstagare gick in i projekt och tillförde kunskap 
utifrån sin specifika kompetens. Då de gjort sin del av arbetet gick de vidare till nästa projekt 
(Börnfelt 2009). Kontorslandskap visade sig bli en allt vanligare kontorsform inom allt fler 
branscher. Dessutom blev förekomsten av övervakningen allt mer påtaglig och förfinad (Ball 
2010), därför ansåg vi att det saknades kunskap för att kunna tillgodose både arbetsgivarens 
behov av att skydda verksamheten och utveckla den (ibid), samt behovet av att skydda 
arbetstagarnas integritet (Palm 2008). Vi ansåg därför att det kunde ske genom att undersöka 
arbetstagarnas uppfattning och upplevelse av övervakning i kontorslandskap, samt vilken 
betydelse integriteten hade för dess acceptans.  

 

! 0
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1.20Syfte0och0frågeställningar0
Syftet med studien är att få ökad kunskap för vad som påverkar och berättigar teknologisk och 
direkt övervakning i kontorslandskap utifrån arbetstagarens perspektiv 

Vad legitimerar teknologisk och direkt övervakning enligt arbetstagarna?  

Vilken betydelse har integriteten för arbetstagarens acceptans av den teknologiska och 
direkta övervakningen i kontorslandskap? 

1.30Avgränsningar0
Förstudien i form av en enkät (Bilaga 1) som genomfördes vid organisationerna visade på att 
övervakningen som förekom utgjordes av teknologisk och direkt övervakning, vilket delades 
in på följande vis:  

Teknologisk 

• Företagstelefoner (GPS)  

• Tidsrapportering 

• Dator  

• E-post (som även användes privat) 

• Personnummer (som arbetsgivaren hade tillgång till) 

• Personliga inloggningskoder (som lagrades)   

• Fysiologiska och psykologiska tester (förekom vid ett fall vid en av organisationerna).  

Direkt övervakning  

• Arbetstagarna kunde se och höra kollegor från sin arbetsstation 

• Överordnade arbetsledare/ chef kunde se att eller vad de arbetade med 

• Arbetsledare eller chef delade rum med arbetstagaren (vid flertalet av fallen)  

• Arbetsplatsen eller rummet saknade dörr.  

Utifrån förstudiens resultat ansåg vi det lämpligt att begränsa studien till att undersöka 
teknologisk och direkt övervakning. Vi valde att inte inkludera kontroll och styrning i studien 
även om begreppen hade tydliga samband och gick in i varandra. Kontroll anses uppstå 
genom styrning och upprätthålls av övervakning (Börnfelt 2009). Vi ansåg att studien skulle 
bli för bred och omfattande om vi skulle inkludera alla tre begrepp. Därför valde vi att 
förhålla oss till övervakning då det fångade upp de övriga begreppen på ett naturligt sätt. De 
teorier som valdes bort var scientific managent och ledarskapsteorier. Utifrån vårt syfte ansåg 
vi att det inte fanns någon relevans i att undersöka dessa delar då vi inte behandlade 
effektiviseringen av arbetsplatsen, arbetsgivarnas roll och ledarskap. Istället avgränsades 
studien till att undersöka arbetstagarnas subjektiva uppfattning och upplevelse av övervakning 
utifrån den egna integriteten. De teorier vi valt för studien utgjordes av Michel Foucaults 
panoptisism, då vi ansåg att den kunde bidra till en djupare förståelse för relationen mellan 
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övervakning, arbetstagare och integritet. Foucault utvecklade sin teori panoptisism utifrån 
Benthams panoptikon. Panoptisismen utgjordes av den existerande makten och den 
tillhörande disciplinen som en del av människors interagerande (Alvesson & Sköldberg 
2008). Vi valde även att använda oss av Goffmans rolltagarteori, som behandlade individens 
interaktion i olika sociala miljöer genom teatraliska metaforer (Goffman 2006). Vi ansåg att 
Goffmans teori kunde bidra till ytterligare ett perspektiv, vilket i sin tur genererade tydlighet i 
studien.   
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2.0Tidigare0forskning0
I kapitlet tidigare forskning presenteras andra forskares resultat för vad som legitimerar 
övervakning samt vilken betydelse integriteten har för att övervakning kan accepteras. Vidare 
ges en redogörelse för de olika aspekter av integritet som tas i beaktning samt den kritik som 
riktas mot övervakning på arbetsplatsen. Slutligen presenteras en sammanfattning av den 
tidigare forskningen.  

Enligt Ball (2010) utgör teknologisk övervakning av själva utformningen av 
övervakningsprodukten, så som kamera, dator, mobil eller GPS (Ball 2010). Den direkta 
övervakningen innebär att arbetsgivaren övervakar sina anställda med hörsel och syn 
(Mintzberg 1980). Enligt Michael Gallaghers (2010) studie som gjordes på en grundskola i 
Skottland, visar på att läraren i klassen inte har ensamrätt på övervakning. Studien visar sig att 
det uppstår intern övervakning mellan eleverna, genom att de håller koll på vad de andra gör 
och sedan berättar om beteendet eller händelsen för läraren alternativt klasskompisen 
(Gallagher 2010). Enligt Ball (2010) begränsas inte förekomsten av övervakning till elever 
och enskilda individer, det sker även i och mellan grupper på arbetsplatser (Ball 2010). 

2.10Legitimering0av0övervakning0
För att övervakning skall legitimeras av arbetstagarna anses den vara tvungen att föregås av 
giltiga argument (Alge, Ballinger & Green 2004;Devasheesh 2014;Cowtan 2001). 
Argumenten kan utgöras av att organisationen har behov av övervakning för att generera 
information för att skydda den egna verksamhetens integritet, skydda sekretessen kring 
känsliga uppgifter samt säkra den egna utrustningen (Ball 2010;Uteck 2004). Det kan även 
innebära skydd mot sabotage, förtal eller fungera som bevismaterial mot hackers eller stöld 
(Ball 2010). Behovet av övervakning grundar sig i att organisationer ständigt står inför hot 
som riskerar att skada den egna verksamheten. Därför finns ett behov av att kunna identifiera 
och bedöma risker, vilket kan ske med hjälp av övervakning. Genom den insamlade 
informationen kan riskerna kalkyleras för att vidare ställas mot kostnaderna för de eventuella 
förebyggande åtgärder så att ett grundat beslut kan fattas (Fuchs 2011). Som Fuchs (2011) 
uppger kan övervakningen identifiera var och varför det brister i verksamheten, på så vis kan 
informationen från övervakningen användas som underlag för optimering av exempelvis 
produktionen (Alge, Ballinger & Green 2004;Devasheesh 2014;Cowtan 2001). Ball (2010) 
anser att övervakning kan argumenteras med att det bidrar till en bättre arbetsmiljö. Dessutom 
kan övervakningsinformationen användas som underlag för effektivisering av anställdas 
prestation. Det sker genom att arbetsgivaren kan med stöd av informationen ge feedback, 
beröm samt stöd och vägledning, vilket gör att övervakningen kan ses som en tillgång för de 
anställda (Sitkin & George 2005). Då informationen från övervakningen kan bidra till att 
skydda organisationen anser Ball (2010) att övervakning utgör en viktig och nödvändig 
förutsättning för organisationer. 

Enligt Hjort och Wallqvist (2004) utgör delaktighet en viktig faktor för att arbetstagaren skall 
acceptera övervakning i organisationen. Med delaktighet menas att arbetsgivaren förväntas 
vara tydlig och ärlig med sin övervakning, genom att informera arbetstagaren vid införande av  
ny övervakning samt informera om vilken befintlig övervakning som finns i organisationen. 
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Vid införande av ny övervakning blir arbetstagarens inställning mer positiv om denne får vara 
delaktig i hela implementeringsprocessen samt om arbetsgivaren ber om arbetstagarens 
medgivande. Hjort och Wallqvist (2004) uppger även att acceptansen ökar om arbetsgivaren 
påvisar att övervakningen kan generera direkta fördelar för både organisationen och den 
enskilde arbetstagaren (Hjort & Wallqvist 2004). 

Ball och Margulis (2011) uppger i sin forskning att en av de viktigaste faktorerna för att 
övervakning ska accepteras utgörs av vilken inställning organisationskulturen har till 
övervakning. Det innebär att på sammavis som organisationskulturen kan göda en negativ syn 
på övervakning kan de sociala relationerna i organisationen vända den enskildes negativa syn 
till en mer positiv inställning (Ball & Margulis 2011). 

Forskningen visar även på att acceptansen för övervakning kan variera beroende på hur den 
förekommer. Generellt anses teknologisk övervakning som förekommer via mobiltelefoner, 
datorer och andra redskap lättare att motivera då de anses utgöra arbetsgivarens egendom 
(Hjorth & Wallqvist 2004). 

2.20Integritet0
Enligt Göran Hermerén (1985) kan integritet som begrepp definieras utifrån tre principer, 
vilka även utgör individens integritetsrättigheter. Enligt den första principen ska den enskilde 
individen ha rätt till ett privatliv, vilket innebär att arbetstagaren har rätt att ta beslut om hur 
informationen om dem får användas och vem som får ta del av den. Det skall även vara 
möjligt för arbetstagaren att ta del av den information som denne anser vara av betydelse 
(ibid). Vad som anses vara relevant information skall avgöras av den enskilde. Den andra 
principen utgörs av att arbetstagaren skall ha rätt till autonomi. Autonomiprincipen innebär att 
arbetstagaren skall ha rätt till självbestämmande. Det innebär att varje individ skall ha rätt att 
påverka beslut då konsekvenserna av besluten kan påverka den enskilde (ibid). Den tredje 
principen och rättigheten utgörs av integritetsprincipen. Integritetsprincipen innebär att varje 
individ har rätt till ett privatliv, lika väl som denne skall respektera övriga arbetstagares 
privatliv, åsikter, värderingar och önskningar (Hermerén 1985). 

Elin Palm (2008) uppger i sin forskning att skydd av arbetstagarens privatliv utgörs av två 
dimensioner, informationsintegritet och lokal integritet. Med informationsintegritet finns 
förväntan om att information som inte nödvändigtvis men möjligen är hemlig eller kan anses 
socialt stigmatiserad skall skyddas lika mycket som bevisad och därmed konstaterad 
information, då det för den enskilde kan upplevas som integritetskränkande. Med det menar 
Palm (2008) att privatinformation som anses oskyldiga i sitt enskilda sammanhang, kan i 
kombination med annan information om arbetstagaren uppfattas som känslig och därmed 
värderas som integritetskränkande. Genom att skydda informationsintegriteten, skyddas också 
arbetstagarens behov av att behålla privatlivet privat. Det gör att arbetstagarens förväntan om 
att endast bli bedömd för sin kompetens och prestation bibehålls (Palm 2008). Därför anser 
arbetstagare sig bli kränkta då arbetsgivare granskar privatlivet, så som hur individen lever, 
härkomst samt utseende (Brown 2003). Faktorer som anses utgöra integritet kan vara dolda 
eller hemliga men behöver inte vara det. Det avgörs av den berörda individen. Det finns även 
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behov av att veta när och hur övervakningen förekommer, så att arbetstagaren får möjlighet 
att anpassa sig till omständigheterna (Palm 2008). 

Den andra dimensionen utgörs av lokal integritet, vilket innebär att arbetstagaren har behov 
av ett utrymme som kan anses privat. Detta utrymme behöver inte innebära ett eget rum, utan 
ett utrymme där individen kan få ett visst andrum från övriga i verksamheten. På så vis har 
arbetstagaren möjlighet att undkomma den direkta övervakningen på arbetsplatsen, vilket 
enligt Palm (2008) är nödvändigt. Skydd av lokal integritet innebär även att ge arbetstagaren 
fysiskt spelrum, vilket innebär att kollegor inte står för nära eller att de tar helt avstånd vid 
telefonsamtal för att undvika att den enskilde skall uppleva obehag. Palm (2008) uppger att 
det som utgör integritetsgräns i samhället även gäller för arbetsplatser. Palm (2008) likställer 
trånga kontor med en fullsatt buss. Där medpassagerare omedvetet eller medvetet står för 
nära. På så vis kränks medpassagerarens privata sfär och den lokala integriteten. Det visar på 
att kontorslandskap, där utrymmen och material delas med andra utgör större hot mot 
integriteten än arbete i enskilda rum (Palm 2008). Enligt Westregård (2002) kan den 
personliga integriteten anses vara en rättighet men behöver för den delen inte vara absolut, då 
organisationens intressen väger tyngre anses arbetstagarens integritet vara kränkbar.   

2.30Kritik0mot0övervakning:0
Den kritik som riktas mot övervakning utgörs av att, övervakning anses vara oetiskt och 
orättvist eftersom den insamlade informationen inte kan återspegla hela sanningen. För att den 
ska vara rättvis och etisk måste den övervakade involveras och ges möjlighet att försvara sitt 
handlande (Introna 2003). 

Ytterligare kritiker uppger att övervakning inte kan vara solidarisk och kan inte heller ge 
upphov till samarbete, då övervakningen endast syftar till att gynna vissa individer och 
grupper på bekostnad av någon annan (Fuchs 2011). Övervakning kan alltså aldrig gynna alla. 
Detta antagande bygger på att övervakning används i syfte att bevisa otillåtna händelser eller 
oönskat beteende så att ingripande kan ske (ibid). Genom ingripandet kan de oönskade 
företeelserna ändras, vilket ofta sker genom tvångsåtgärder. Enligt Fuchs (2011) visar det på 
att övervakning är dominerande och har förtryckande funktioner. Som vi nämnt tidigare anses 
övervakning vara osolidarisk, vilket beror på att den insamlade informationen inte används för 
stöd, den genererar inga förmåner och den ger inte heller upphov till samarbete. 
 

2.40Sammanfattning0av0tidigare0forskning:0
Övervakning delas in i två kategorier, teknologisk- och direkt övervakning (Ball 
2010;Mintzberg 1980). Direkt sker visuellt mellan enskilda eller mellan grupper av individer 
(Mintzberg 1980). Den teknologiska utgörs av tekniskutrustning eller mekanik, exempelvis 
dator, mobil eller kamera (Ball 2010).  

Legitimering av övervakning kan ske om det finns giltiga argument (Alge, Ballinger & Green 
2004;Devasheesh 2014;Cowtan 2001), så om säkerhet, skyddad eller förbättrad ekonomi (Ball 
2010;Uteck 2004;Fuchs 2011). Arbetstagare har lättare för att accepterar övervakning om den 
kan ge direkta fördelar till den enskilde, vilket kan innebära att informationen kan fungera 
som underlag för stöd, kompetensutveckling eller feedback (Sitkin & George 2005). Genom 
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att låta arbetstagaren vara delaktig i implementering av ny övervakning samt att arbetsgivaren 
delger arbetstagaren relevant information ökar acceptansen för övervakning (Hjort & 
Wallqvist 2004). Dock framgår att organisationskulturen och de sociala relationer som finns i 
organisationen har en avgörande inverkan på hur och om övervakningen accepteras som en 
del av verksamheten (Ball 2010).  

Enligt forskningen har arbetstagaren behov av att skydda den egna integriteten enligt tre 
principer, rätten till ett privatliv och rätten till skyddad autonomi. Den tredje principen innebär 
att rätten till privatliv och autonomi ska ske på ömsesidiga grunder, vilket innebär att lika väl 
som den enskildes rättigheter ska skyddas ska den enskilde skydda sina medmänniskors 
rättigheter (Hermerén 1985).  

Enligt forskningen utgörs skyddet av integritet av två dimensioner. Informationsintegritet, 
vilket innebär att varje individ ska ha rätt att besluta vilken information som ska vara 
tillgänglig samt om informationen kan anses känslig. Den andra dimensionen utgörs av lokal 
integritet, vilket innebär att individen ska ha rätt till ett utrymme som kan anses vara privat 
och där den enskilde kan undkomma övervakning (Palm 2008).   

Kritiken som riktas mot övervakning uppges vara, att den inte är förenlig med samarbete och 
solidaritet då den inte kan gynna alla och följs av disciplinerande åtgärder (Fuchs 2011). Det 
anses även att övervakning är oetiskt och orättvist då den inte inkluderar den övervakades 
perspektiv på det dokumenterade händelseförloppet eller den isolerade händelsen (Introna 
2003).  
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3.0Teori0
I kapitlet teori presenteras de teorier vi valt att förhålla oss till. Så som Michel Foucaults 
panoptisism och Erving Goffmans teori om rolltagande, vilket följs av en redogörelse över 
hur teorierna tillämpas i studien.  

3.10Panoptisism0
Ur Jeremy Benthams Panoptikon utvecklade Michel Foucault panoptisismen, den disciplinära 
makten. Med panoptisism menas den handling som existerar, vilket innebär att det är inte är 
vem som har makten som intresserar utan hur den som har makten väljer att använda den. 
Makten är heller inte isolerad till en specifik individ, utan kan tas av vem som helst. Därför är 
det inte självklart att makten tillhör arbetsgivaren utan kan istället innehas av en arbetstagare, 
kund eller leverantör (Alvesson & Sköldberg 2008).   

Foucault (f 1926- d 1984) var verksam vid bland annat Uppsala universitet samt College de 
France och anses utgöra en av 1900- talets största samhällskritiker och tänkare. Foucault 
(2004) anser att organisationer är system som utgörs av hierarkier där varje individ 
klassificeras utifrån dess betydelse. I varje system finns egna regelverk, med lagar, domstolar 
samt straff, helt utformade efter det egna systemets behov (ibid). För att ordningen ska 
upprätthållas måste individen dresseras och formas, vilket sker med hjälp av motivatorer. 
Motivatorerna utgörs av straffmekanismer och belöningssystem (ibid). Straffmekanismerna 
används för att individen själv ska välja att inte bryta mot regelverken som finns i 
organisationen (Foucault 2004). Då en individ avviker från det som anses tillåtet i 
organisationen följs handlingen av disciplinära åtgärder, så som ekonomiska påföljder eller 
förlust av andra fördelar. Belöningssystemen har som syfte att genom fördelar motivera 
individen till att rätta sig efter de regelverk som finns i organisationen (ibid). Genom att 
individerna i organisationen inte ifrågasätter straffmekanismerna och belöningssystemen 
accepteras dessa och blir därmed normaliserade, vilket innebär att de blir en naturlig del av 
verksamheten. Som Foucault utrycker det, förhåller sig individen sig likt en maskin till sin 
omgivning (Foucault 2004).   

För att regelverken ska följas måste varje enskild individ övervakas, vilket sker genom 
isolering (Foucault 2004). Genom isolering kan individen granskas utan övriga individers 
påverkan, på så vis elimineras risken för att arbetstagarna skapar grupperingar som vidare kan 
ge upphov till oroligheter (ibid). Genom att övervaka varje enskild individ kan enligt Foucault 
(2004) de goda urskiljas från de dåliga genom att brister, begränsningar eller talanger 
uppmärksammas. Då varje individ har en egen funktion och inte utgör en del av ett system 
blir det lättare att byta ut den enskilde individen om den inte längre fyller sin funktion 
(Foucault 2004).   

3.20Jaget0och0maskerna:0
Ervin Goffman (f1982-d1982) var professor i antropologi och sociologi vid Universitetet i 
Pennsylvania. Goffmans (2006) teori om rolltagande grundar sig i uppfattningen om att 
individen tar på sig olika masker för att sedan inta en roll. Genom skådespeleri anpassar sig 
individen till de sociala normer som finns i samhället. Goffman (2006) likställer livet med en 
teaterföreställning, där scenen (frontstage) utgör de olika situationer i omgivningen. I varje 
scen sker ett framträdande där individen möter och socialt interagerade med andra människor, 
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sin publik. På så vis lär individen sig definiera vilka normer som gäller för den specifika 
scenen. Individen tar på sin mask och intar sin roll, vilket innebär att individen omedvetet 
anpassar sitt beteende efter den norm som finns i den scen som intas. Vidare kan den spelade 
rollen bli en del av individens riktiga jag, om rollen spelats tillräckligt väl. Goffman (2006) 
anser att genom intrycksstyrning kan individen spela rollen medvetet och på så vis anpassa 
agerandet efter vad som uppfattades vara norm (ibid). Målet med intrycksstyrning utgörs av 
att få omgivningen och därmed publiken att dela uppfattning och definition som individen 
själv. Genom att följa de rådande normer som finns för den specifika scenen anses den 
intagna rollen vara välspelad, på så vis ökar individens självförtroende. Då individen går av 
scenen, tar av masken och kliver ur sin roll sker det i logen (backstage) (ibid). I logen kan 
individen reflektera över sitt skådespeleri utan publikens blickar och värderingar. Det är där 
individen inte längre behöver spela någon roll utan kan vara sig själv utan att behöva anpassa 
sig till någon social situation (Goffman 2006). 
0

3.30Tillämpning0av0teorierna00
Tillämningen av de valda teorierna utgörs av att få ökad kunskap för vad som påverkar och 
berättigar teknologisk och direkt övervakning i kontorslandskap utifrån arbetstagarens 
perspektiv. Michel Foucaults teori om panoptisism bidrar till att skapa en förståelse för hur 
makten förekommer, vem som innehar den samt hur makten nyttjas genom övervakningen. 
Då Erving Goffmans teori om rolltagande kan tillämpas i de flesta sociala situationerna där 
individer interagerar med varandra, bidrar den till att öppna för möjligheten att på ett enkelt 
och tydligt sätt öka kunskapen för det sociala samspelet som sker på arbetsplatsen. Det i sin 
tur bidrar till att skapa en större förståelse för vad som legitimerar teknologisk och direkt 
övervakning samt integritetens betydelse för acceptans.  

! !
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4.0Metod0
I detta kapitel redogörs för de tillvägagångsätt som legat till grund för studien så att syfte och 
frågeställningar kunnat besvaras. I val av metod presenteras vilken metod vi valt och varför 
vi valde just den, vilket leder vidare till perspektiv och synsätt. Där det presenteras vilket 
synsätt vi valt och vilka argument vi grundade våra val på. I urval redogörs för varför och 
hur vi valde respondenterna. Sedan presenteras hur datainsamlingen genomfördes vid 
insamling av det empiriska underlaget, samt hur databearbetningen genomfördes. Slutligen 
redogörs för de etiska ställningstagande vi tagit i beaktning. Vi kommer även diskutera för 
respektive nackdelar kopplat till de metoder vi valt för studien, samt utvärdera studiens 
validitet och reliabilitet.   

4.10Val0av0metod0
Då syftet med studien var att få ökad kunskap för vad som påverkade och berättigade 
teknologisk och direkt övervakning i kontorslandskap utifrån arbetstagarens perspektiv. Då 
undersökningen kunde uppfattas som känslig krävdes en metod där vi kunde gå på djupet och 
låta respondenten prata fritt utifrån sina egna tankar vilket vi ansåg saknades i en kvantitativ 
ansats (Denscombe 2012). Som Bryman (2011) uppgav, utgjordes den kvalitativa forskningen 
av att försöka förstå den sociala verklighet som respondenten beskrev med ord utifrån sin 
egen tolkning. Då vi ville förstå vad arbetstagarna ansåg och hur de upplevde arbetet i 
kontorslandskap ansåg vi att den kvalitativa ansatsen var lämpligast. 

Då vi ville förstå arbetstagares livsvärld utifrån deras villkor ansåg vi att hermeneutiken 
utgjorde det bästa perspektivet (Thúren 2007). Hermeneutiken kan liknas vid ett stort pussel, 
där de små enheterna tillsammans skapar en större helhet. De små enheterna kan endast 
förstås i samband med helheten, precis som att helheten inte kan förstås utan de små 
enheternas existens vilket sker genom växelverkan (Alvesson & Sköldberg 2008). 

Hermeneutiken innebär att man utgår från den egna förförståelsen som utgörs av den 
erfarenhet och kunskap som fanns innan studien genomfördes (Boolsen 2007). Den 
förförståelse vi hade utgjordes av den kunskap vi fått genom studiens tidigare forskning, 
tidningsartiklar i ämnet samt egen erfarenhet av övervakning på tidigare arbetsplatser. Som 
Boolsen (2007) uppger kan förförståelsen generera feltolkning istället för att vara en källa till 
förståelse, vilket måste tas i beaktning.   

4.20Urval0
Valet av organisation baserades på att det fanns begränsad forskning inom övervakning i 
projektbaserade kontorslandskap, vilket antydde att det fanns en kunskapslucka som behövde 
fyllas. Därför skedde undersökningen vid två medelstora organisationer (Ahlin & Westlander 
1991) med placering i Hallands län respektive Skånelän. Båda organisationerna arbetar med 
materialproduktion där den ena organisationen arbetade med textilproduktion. Den andra 
organisationen var en produktions- och informationsbyrå som arbetade med 
varumärkesbyggande trycksaker för bland annat förpackningar, vykort, kalendrar, visitkort, 
foldrar etc.   
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Då arbetstagarna vid de berörda organisationerna hade begränsad tillgång av tid skedde 
urvalet av respondenter genom bekvämlighetsurval. På så vis avgjorde arbetstagarna själva 
om de ville och kunde medverka (Denscombe 2012). I undersökningen deltog tolv 
respondenter, sex stycken från varje organisation. Vi valde att göra tolv intervjuer då vi ansåg 
att det skulle stärka empirin och på så vis ge ett tillförlitligt resultat. Vi hade som avsikt att 
studien skulle innefatta hälften kvinnor och hälften män i varierande ålder. Det visade sig inte 
vara möjligt vid den ena organisationen, vilket berodde på att arbetsplatsen utgjordes av 
kvinnlig majoritet. Därför fick urvalet istället utgöras av fyra kvinnor och två män vid den 
specifika organisationen.00
!

4.30Undersökningens0kvalité0

4.3.10Reliabilitet0
Reliabilitet innebär enligt Kvale och Brinkmann (2009) att samma resultat kan uppnås av 
annan forskare vid ett senare tillfälle. Det som kan göra att resultatet inte blir det samma kan 
utgöras av att respondenterna inte uppger samma svar vid senare intervju. Resultatet kan även 
påverkas av intervjuaren, då samma fråga kan ställas på flera sätt. På så vis kan även svaret 
uppfattas olika beroende på vem som intervjuar. Om så är fallet utgörs studien av låg 
förekomst av reliabilitet (Kvale & Brinkmann 2009). För att denna studie skulle uppnå hög 
reliabilitet valde vi att använda delvis strukturerade frågor utifrån teman. Samma frågor 
användes vid båda organisationerna.  

4.3.20Validitet0
För att en studie ska anses ha validitet ska forskaren ha mätt det som var avsikt med studien 
(Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen 2010). Denna studie har hög förekomst av validitet 
eftersom enkäten (Bilaga 1) och intervjuguidens (Bilaga 3) frågor kompletterar varandra samt 
inkluderar alla aspekter för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Kvale och 
Brinkmann (2009) uppger att vid transkribering och övrig bearbetning av data sker alltid ett 
bortfall. Vi tog i beräkning att visst bortfall kunde ske. Därför valde vi att granska materialet 
flera gånger för att försäkra oss om att inga viktiga aspekter föll bort. Det i sin tur gjorde att vi 
kunde kontrollera att vi undersökte det vi hade för avsikt.  

4.40Datainsamling0
Första kontakten med organisationerna togs via telefon respektive personlig kontakt. Vid 
dessa tillfällen informerades om syftet och tillvägagångsättet för undersökningen. I samråd 
med ansvariga arbetsgivare bokades tid för genomförande av undersökning. Vid samma 
tillfälle beslutades om vilka respondenter som skulle medverka. Arbetsgivaren erbjöds att ta 
del av intervjufrågorna (Bilaga 3) samt missivbrev (Bilaga 2). Intervjuerna skedde 
personligen och dokumenterades genom observation och anteckning. På grund av sekretess, 
var ljudinspelning inte möjlig vid en av organisationerna. Därför var vi extra noga med att 
tillfråga respondenterna om vi förstått deras resonemang på korrekt sätt för att stärka vår 
uppfattning av hur de såg på sin situation. Nio av tolv intervjuer genomfördes på 
arbetsplatserna, var av tre genomfördes i respondenternas hem av personliga skäl. 
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4.4.10Datainsamlingsmetoder0
Inledningsvis gjordes en förstudie i form av en enkät (Bilaga 1) rörande arbetstagarnas 
uppfattning om vilken typ av övervakning som förekom på arbetsplatsen. Syftet med 
förstudien var att insamla underlag som vidare användes som stöd för utformning av 
undersökningen, samt i viss mån intervjuguiden (Bilaga 3). Den fungerade även som medel 
för att väcka respondentens funderingar kring övervakning på arbetsplatsen då begreppet 
övervakning kunde tolkas olika. Utifrån syfte och frågeställningar utformades intervjuguiden 
(Bilaga 3) (Bryman 2011).  

För att kunna besvara studiens frågeställningar valde vi att göra en intervjuguide (Bilaga 3) 
med semistrukturerade intervjufrågor. Detta för att vi till viss del skulle kunna styra 
intervjuerna inom det berörda ämnesområdet, samtidigt som respondenterna fick möjlighet att 
utveckla sina svar och resonemang för bästa resultat. På så vis ökade möjligheten till en 
djupare förståelse (Denscombe 2012) för respondenternas omvärld och sociala verklighet på 
arbetsplatsen (Kvale & Brinkman 2009). Genom att använda semistrukturerade intervjuer 
behövde vi inte följa frågornas ordning. Istället ställdes frågorna efter hur respondenten valde 
att svara, vilket möjliggjorde för intervjun att utvecklas. På så vis kunde oväntade tankar och 
svar uppkomma och tillföra oväntad empiri (Bryman 2011). 

Intervjuerna genomfördes personligen (Denscombe 2012), där en ledde intervjuerna medan 
den andra ansvarade för dokumentation samt observation av respondent. Intervjuerna 
beräknandes ta á 20 minuter och vidare bearbetning skedde efter varje intervju.  

4.4.20Analysmetod0
Då den empiriska datan var insamlad och bearbetad skulle den analyseras, vilket i denna 
studie skedde genom meningskategorisering. Enligt Kvale och Brinkman (2009) sker 
meningskategoriseringen i fyra steg. 

1.     Steg ett innebar att vi läste igenom intervjumaterialet för att få en helhetlig bild 
(ibid). 

2.     I steg två fastställde vi meningsenheterna utifrån vad respondenten uppgett (ibid). 

3.     Det tredje steget innebar identifiering och formulering av teman utifrån 
respondentens redogörelse. I denna del var det viktigt att vi försökte undvika att 
involvera våra egna fördomar. De teman som materialet delades in i var integritet, 
teknologisk och direkt övervakning, legitimerad övervakning och panoptisism (ibid).   

4.     I det fjärde steget ställdes frågor utifrån studiens syfte för att tyda betydelsen av 
respondentens uttalande. Onödig information togs bort medan kvarvarande 
information strukturerades. Sedan knöts hela intervjuns centrala delar samman av de 
aktuella teman som framkommit (Kvale & Brinkmann 2009). 

4.50Etik0
Vid insamling av empiriskdata, måste undersökarna förhålla sig etiskt korrekt. Det finns en 
förväntan om att undersökarna respekterar respondenternas rättigheter och värdighet. 
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Respondenterna får inte heller genomlida någon skada genom att delta i undersökningen. 
Dessutom måste respondenternas integritet tas i beaktning (Denscombe 2012). 

Informationskravet innebär att forskarna informerar berörda respondenter om den aktuella 
undersökningen och dess syfte (Kvale & Brinkman 2009;Vetenskapsrådet 1990). Vid första 
mötet med respondenterna informerades om syftet med studien, hur studien skulle 
genomföras samt hur informationen skulle användas. 

Vid samma tillfälle informerades respondenterna om samtyckeskravet, vilket utgörs av att 
respondenten deltar frivilligt i studien. Dessutom innebär kravet att respondenten kan avbryta 
sitt deltagande när som helt. Om någon respondent inte är myndig ska forskarna vända sig till 
berörd vårdnadshavare eller förmyndare för deras samtycke (Kvale & Brinkman 
2009;Vetenskapsrådet 1990). Då ingen av respondenterna var minderåriga behövde vi inte be 
om ytterligare samtycke av förmyndare eller annan vårdnadshavare. 

Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna som deltar i studien inte ska kunna 
identifieras utifrån den insamlade datan (Kvale & Brinkmann 2009). Därför var vi väldigt 
tydliga med att deltagandet enligt konfidentialitetskravet skulle vara helt anonymt. Med 
anonymitet menades att det skulle vara helt omöjligt att identifiera vilka specifika 
respondenter som deltog. Därför valde vi att inte uppge vid vilken organisation respektive 
respondent arbetar vid, respondentens kön eller ålder.   

Vidare informerades respondenterna om vår skyldighet att rätta oss efter nyttjandekravet, 
vilket innebär att vi endast får nyttja den insamlade informationen till detta arbete, vi har 
därför en skyldighet att skydda informationen från att spridas på annat sätt (Kvale & 
Brinkman 2009;Vetenskapsrådet 1990). 

4.60Metoddiskussion0
Genom att ha en kvalitativ ansats öppnades möjligheten till ett öppet samtal där respondenten 
kunde fritt resonera kring intervjufrågorna (Bilaga 3) så att respondentens egna funderingar 
och tankar på ett öppet sätt kunde framhållas. På så vis kunde respondenten fritt utveckla sina 
egna resonemang. Riskerna med det utgjordes av att respondenternas svar kunde bli av 
varierande karaktär då frågorna saknade den struktur som en enkätundersökning hade haft. Då 
ämnet vi undersökte kunde uppfattas som främmande och svårdefinierat ansåg vi att en 
kvantitativ undersökning inte skulle utgöra en säker metod. Då det måste lämnas utrymme för 
reflektion och resonerande men även ge stöd åt respondenten om frågor kring ämnet uppstod. 
På så vis ökade risken för att den som intervjuade inte skulle kunna förhålla sig objektivt. Då 
relationen mellan handling och åsikt inte alltid utgör en självklarhet enligt oss, valde vi att 
undersöka båda delar vilket ökade trovärdigheten. Då vi inte fick spela in intervjuerna vid den 
ena organisationen var vi extra noga med att återkoppla till varje respondent under 
intervjuerna för att bekräfta det som sades så att vi uppfattat det på korrekt sätt.  

Andra negativa faktorer som riskerade att uppstå var i själva intervjusituationen, då den 
direkta integreringen och dokumentationen skulle kunnat hämma respondenten. Då vi valt att 
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göra ett ansenligt antal intervjuer blev tidsåtgången omfattande. Konsekvenserna av att göra 
så många intervjuer resulterade i en del kostnader för resor till och från organisationerna.  
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5.0Resultat0och0Analys0
I följande kapitel presenteras resultatet från undersökningen vid de två organisationerna. 
Resultatet för båda organisationerna har sammanställts i det avseende respondenterna var 
samstämmiga i sina svar. I de fall de avvek, presenteras organisationerna var för sig. Vidare 
presenteras analysen av resultatet utifrån tidigare forskning samt valda teorier.  

Syftet med studien är att få ökad kunskap för vad som påverkar och berättigar teknologisk 
och direkt övervakning i kontorslandskap utifrån arbetstagarens integritetsperspektiv.  

5.10Vad0legitimerar0teknologisk0och0direkt0övervakning0enligt0arbetstagaren?0
Respondenterna resonerade med sig själva kring vad övervakningen faktiskt kunde generera 
och vad det på så vis innebar för organisationen. Respondenterna ansåg övervakning vara 
accepterad då den användes för insamling av information för att trygga organisationens 
säkerhet eller om det hade ekonomiska incitament. Med ekonomiska incitament menade 
respondenterna, som underlag för fakturering samt kvalitetssäkring av produkt och tjänst till 
kund. Det argumenterades med att organisationen inte arbetade med välgörenhet.  Med 
säkerhet menade respondenterna att övervakningen kunde identifiera direkta hot utifrån som 
skulle kunna skada verksamheten och dess intressen. Övervakning ansågs legitim då det 
kunde identifiera interna hot i form av arbetstagare som misskött sig, då det kunde riskera 
övriga arbetstagares anställningar samt försämra arbetsmiljön. En respondent utvecklade: 

”Övervakning är nödvändigt och oundvikligt i organisationer…[…] det gynnar ju företaget 
ekonomiskt och ökar möjligheten till utveckling…. Dessutom ökar den prestationen” 

Flera respondenter uppgav likt citatet att övervakning utgjorde en tillgång, som medel för att 
utvinna information. Den insamlade informationen kunde nyttjas som underlag för 
kompetensutveckling, lokalisera brister för att effektivisera och förbättra produktionen. Det i 
sin tur ansågs stärka organisationen och dess konkurrenskraft. 

För att övervakningen skulle legitimeras ansåg respondenterna att arbetsgivaren måste vara 
ärlig med sin övervakning. Dessutom ansåg arbetstagarna att övervakning måste föregås med 
godtagbara argument. Arbetsgivaren förväntades informera om införande av ny övervakning, 
hur den var tänkt att användas samt vem som hade rätt att ta del av den insamlade 
informationen. För respondenterna var det viktigt att vara delaktiga i implementeringen av ny 
övervakning. Respondenterna ansåg att delaktighet visade på att arbetsgivaren inte använde 
övervakningen mot arbetstagarna utan för dem. I organisation 1 framkom att ingen ansåg sig 
vara direkt delaktig i beslut rörande övervakning. Däremot fördes en dialog då arbetsgivaren 
informerade vederbörande om sina motiv för införandet av övervakningsåtgärden. I 
organisation 2 ansåg sig hälften vara delaktiga i beslut rörande införande av ny övervakning, 
medan resterande ansåg sig inte vara delaktiga. Samtliga i båda organisationerna ansåg sig 
inte ha givit sitt samtycke till generell övervakning men då de inte heller uttryckt sin motvilja 
tyckte de sig själva ha accepterat dess existens. Om övervakningen fanns i andra 
organisationer framstod övervakningsåtgärden som allmänt tillåten och därmed fanns en 
förståelse för att den troligen även behövdes i den egna verksamheten. 
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För respondenterna var det viktigt att de fick styra över vilken information arbetsgivaren 
skulle ha rätt att ta del av. Det fanns även en förväntan om att arbetsgivaren och kollegor 
skulle be om lov innan de tog del av information om vederbörande, oavsett om den var privat 
eller arbetsrelaterad. 

5.1.10Analys0

För att teknologisk och direkt övervakning skulle anses legitim var det tvunget att föregås 
med godtagbara argument (Alge, Ballinger & Green 2004;Devasheesh 2014;Cowtan 2001). 
Argumenten som ansågs giltiga, var om övervakningen kunde användas för att öka säkerheten 
mot yttre hot. Då det annars kunde skada organisationens integritet och sekretess av känslig 
information. Övervakning ansågs även legitim då den användes för att öka säkerheten av 
organisationens utrustning (Ball 2010;Uteck 2004). Om det fanns risk för att någon 
arbetstagare utgjorde ett inre hot mot verksamheten ansågs det legitimt att övervaka denne. På 
så vis kunde övervakningen utgöra skydd mot sabotage, stöld eller förtal, vilket i sin tur 
bidrog till en säkrare och bättre arbetsmiljö (Ball 2010).0

Resultatet visade även på att respondenterna hade förståelse för att övervakning var 
nödvändigt och en förutsättning för organisationen (Ball 2010), då det kunde gynna 
organisationen ekonomiskt. Det argumenterades med att övervakning kunde hjälpa 
organisationen att identifiera risker och hot som på så vis kunde åtgärdas eller förebyggas. 
Informationen från övervakningen bidrog till att kunna beräkna vilka åtgärder som kunde 
anses lämpligast och ekonomiskt försvarbara (Fuchs 2011).   

Informationen kunde även bidra till att verksamheten optimerades (Alge, Ballinger & Green 
2004;Devasheesh 2014;Cowtan 2001), vilket kunde bidra till bättre ekonomi för 
organisationen enligt arbetstagarna. 

Respondenterna uppgav att övervakning kunde bidra till ökad prestation, vilket bekräftade 
Sitkins och Georges (2005) antagande att då informationen från övervakningen användes för 
kompetensutveckling, stöd, vägledning, feedback och beröm ansågs den utgöra en tillgång 
(Sitkin & George 2005).  Det visade även på att övervakningen kunde generera direkta 
fördelar för den enskilde och därmed organisationen, vilket enligt Hjort och Wallqvist (2004) 
ökade möjligheten till att övervakningen legitimerades av arbetstagarna.   

De faktorer som gjorde att övervakning legitimerades utgjordes framförallt av delaktighet. 
Med delaktighet menades att arbetstagaren skulle tillfrågas innan ny övervakning infördes 
samt ingå i själva implementeringsprocessen (Hjorth & Wallqvist 2004;Sitkin & George 
2005). På så vis signalerade arbetsgivaren att övervakningen fanns för arbetstagaren och inte 
emot den, vilket i sin tur kunde indikera på att övervakningen innebar direkta fördelar för 
både organisationen och arbetstagaren (Hjort & Wallqvist 2004). För att arbetstagaren skulle 
acceptera övervakning fanns en förväntan om att arbetsgivaren skulle vara ärlig med 
förekomsten av övervakning i organisationen. Resultatet visade på att tydlig och ärlig 
information rörande övervakning kunde vara tillräckligt för att övervakningen skulle 
accepteras. Som Hjorth och Wallqvist (2004) uppgav kunde grundade argument vara 
tillräckligt för att övervakningen skulle accepteras, vilket respondenterna ansåg kunde utgöras 
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av att övervakningen redan förekom i andra organisationer (Alge, Ballinger & Green 
2004;Devasheesh 2014;Cowtan 2001). 

5.20Vilken0betydelse0har0integriteten0för0arbetstagarens0acceptans0av0den0teknologiska0
och0direkta0övervakningen0i0kontorslandskap?0
Enligt respondenterna var teknologisk övervakning mer känslig än den direkta då den 
teknologiska kunde dokumentera och lagra ljud och bild. På så vis blev den dokumenterade 
händelsen isolerad från den faktiska verkligheten vilket kunde ge en missvisande bild. Därför 
ansåg respondenterna att det var viktigt att arbetsgivaren vänder sig till den berörda 
arbetstagaren så att denne fick möjlighet att förklara sitt handlande och på så vis kunde hela 
sanningen komma fram. Om inte arbetsgivaren involverade arbetstagaren i den insamlade 
informationen, ansågs det som integritetskränkning.  En respondent utvecklar: 

”felaktig tidsrapportering är stöld av organisationen och kunden. I det fallet ska man skydda 
alla intressen men man måste förtydliga fall i fall personen har missförstått hur systemet 
fungerar”. 

Respondenterna ansåg att den tekniska utrustning de fått av arbetsgivaren i form av 
mobiltelefon och dator inte utgjorde någon direkt oro för att arbetsgivaren skulle gå in och 
granska varken telefonlistor eller e-mail. Resultatet visade på att respondenterna hade 
förståelse för om arbetsgivaren övervakade dem, då de var där på arbetsgivarens tid. Ändå 
valde majoriteten av respondenterna från båda organisationerna att inte lägga upp privata 
saker på datorn för att minimera risken för att informationen eventuellt skulle hamna i 
obehörigas händer. Oron utgjordes inte av att den privata informationen som eventuellt fanns 
på datorn skulle missbrukas utan det handlade om att arbetstagaren själv skulle ha möjlighet 
till att avgöra vem som har rätt till privat information. I organisation 1 framkom att samtliga 
inloggningskoder till datorer lagrades och förvarades av en person i organisationen som 
utgjordes av en arbetstagare. Detta argumenterades från arbetsgivarens sida som en del av 
säkerheten för organisationen, då de kunde behöva gå in i datorn vid sällsynta fall. Exakt vad 
dessa sällsynta fall innebar fanns ingen kunskap om. Majoriteten av respondenterna såg inget 
konstigt med det, medan ett fåtal ansåg att det var en bidragande faktor till att ha arbetsdatorn 
enbart till arbete. 

Respondenterna uppgav att övervakning av toalettbesök och hur lunch eller annan icke 
arbetsrelaterad tid disponerades inte var tillåten att övervaka. Det skulle vara direkt 
integritetskränkande, eller som en respondent uttryckte det: 

“om de övervakade mina toalettbesök skulle det säga mer om dem än om mig” 

Respondenterna uppgav att gränsen mellan vad som kunde anses privat och arbete blev 
svårtolkad, då relationen mellan respondenter och arbetsgivare utgjordes av vänskap och 
sträckte sig in på den privata sfären. Därför ansåg de att den så kallade hemliga 
övervakningen i form av granskning av sociala medier och bloggar var svår att avgöra. 
Samtliga ansåg att informationen från sociala medier inte fick ligga till grund för bedömning 
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av den enskilde. Undantag ansågs tillåtet om informationen kunde bedömas som direkt 
skadligt för arbetsgivaren och organisationen. 

”det jag lägger ut på Facebook är privat och inget jag vill bli bedömd för på jobbet... min 
chef har inte rätt att lägga sig i om jag lägger upp festbilder varje helg” 

Däremot ansågs det tillåtet av arbetsgivaren att kommentera bilder då det visade på 
kamratskap och intresse för arbetstagaren. Övervakning som skedde i hemlighet, oavsett det 
var av sociala medier eller på arbetsplatsen ansågs det av respondenterna vara 
integritetskränkande. Dessutom visade det på bristande tillit och därmed oacceptabelt. En 
respondent resonerar: 

“om inte dom litar på oss, varför ska vi då lita på dem” 

Om inte arbetsgivaren var ärlig med förekomsten av övervakning skulle det innebära 
kränkning av arbetstagarens integritet, vilket skulle minska acceptansen för övervakningen. 

Respondenterna resonerade kring hur de upplevde att arbeta i kontorslandskap, vilket innebar 
att arbetstagarna kunde se varandras arbetsplatser. Det framkom att de inledningsvis upplevde 
det som jobbigt. Ett fåtal försökte gömma sitt arbete från kollegernas blickar, men med tiden 
vande de sig vid situationen. För att inte den direkta övervakningen skulle bli för påträngande 
ansåg respondenterna att det var viktigt med grundläggande respekt, vilket samtliga ansåg 
fanns i organisationerna. En respondent resonerar: 

”För mig är det viktigt att man respekterar varandras plats och zoner. Inte bara genom 
övervakning utan….det handlar om fysiska avstånd och intima frågor” 

Genom att kränka den privata zonen fråntogs möjligheten för individen att själv sätta gränser, 
ta egna beslut, ha rätt till egna åsikter utifrån de egna värderingarna samt möjligheten till att 
kunna säga nej. På så vis ansåg respondenterna att övervakning inte fick förekomma och 
därmed inte var acceptabel. 

Samtliga respondenter uppgav att övervakningen inte påverkade deras beteende på 
arbetsplatsen. Dock framkom att en av respondenterna sökte sig medvetet till avskildhet vid 
tillfällen. Då denne inte ville att kollegor skulle kunna se det eventuella arbete som utfördes. 
Andra ansåg sig bli mer slutna för att utestänga aktiviteterna runtomkring. Trotts att 
exempelvis internetanvändning ansågs tillåtet under arbetstid, uppgav några respondenter att 
de kände skam då de nyttjade denna typ av frihet även om de var medvetna om att det var 
tillåtet. 

Ingen av respondenterna kände sig övervakad av sina kollegor. De flesta av respondenterna 
ansåg sig inte övervaka övriga arbetstagare, medan ett fåtal uppgav att de övervakade sina 
kollegor. Respondenterna ansåg snarare att de värnade om varandra genom att hålla uppsikt 
över sina kollegor, vilket var möjligt då de kände varandra väldigt väl och kunde därför avläsa 
med lätthet hur kollegorna mådde. En respondent utvecklar: 
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“Man har koll på sina arbetskollegor om deras välbefinnande är bra och det är en form av 
övervakning, men det är inget företaget sätter in” 

Då vi frågade om de rapporterade avvikelser till arbetsgivaren, uppgav samtliga att det 
förekom och att det var en bra metod. Med avvikelser menades, då en arbetstagare frångick 
det som enligt normen ansågs vara tillåtet i organisationen. Primärt vände sig arbetstagarna 
till berörd person men om inte händelsen eller beteendet förbättrades valde de att vända sig till 
arbetsgivaren. Då avvikelser i form av brister eller slarv i arbetet ansågs förstöra för övriga 
arbetstagare. Det argumenteras med att arbetet till sin karaktär gjorde att de var beroende av 
varandra, om inte alla bidrog optimalt till arbetet, skulle det leda till att organisationen 
drabbades och i sin tur kunde kunden bli lidande. På så vis ansåg respondenterna att 
rapporteringen var nödvändig, även om det innebar att den enskildes personliga sfär och 
därmed integritet kränktes. Därför ansåg en respondent att det vore tjänstefel att inte 
rapportera då organisationens integritet måste skyddas. En annan uppgav att denne inte ansåg 
sig övervaka sina kollegor men att det vore tråkigt att sitta eget rum, då respondenten var för 
nyfiken på sina kollegor. 

I organisation 1 framgick att arbetsgivaren i samband med utvecklingssamtal uppmuntrade till 
rapportering av avvikelser. Uppmuntran till rapportering var inte standardiserat i 
organisationen, men ett återkommande inslag i utvecklingssamtalen. Respondenterna tyckte 
inte det var något fel utan helt i sin ordning då det var ett logiskt sätt att få viktig information 
om vad som förekom i verksamheten, då arbetstagarna i organisationen hade bättre insyn i 
vad som skedde än arbetsgivaren. I organisation 2 framkom även här att rapporteringen 
ansågs vara ett sätt att underlätta för arbetsgivaren i dennes arbete. Det framgick även att i 
båda organisationerna hade rapporteringen använts som underlag för feedback så att individen 
skulle få möjlighet att ändra eller förbättra sitt beteende. I andra fall ledde det till 
uppsägningar. 

Flera av respondenterna uppgav att de hade frihet under eget ansvar, vilket innebar att de 
själva ansvarade för disponering av den egna arbetstiden. Det innebar att de styrde över när 
och hur arbetet utfördes. En respondent utvecklar: 

”Frihet under ansvar kan vara övervakning i sig. Det är som att överlämna övervakningen till 
individen….[…] Man övervakar sitt eget arbete eftersom man vill värna om tilliten från 
cheferna” 
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5.2.10Analys00

Hos respondenterna fanns oro för att integriteten skulle kränkas då det fanns risk för att 
övervakningen endast skulle visa en sida av sanningen. På så vis bekräftades Intronas (2003) 
uppfattning av att övervakning inte gav en rättvis och etiskt korrekt bild, då informationen 
kunde tolkas på ett missvisande sätt. Det förklarades av arbetstagarna som att den insamlade 
informationen kunde uppfattas på ett sätt av observatören medan avsikten för den som 
handlade egentligen var helt annan. Genom att låta arbetstagaren ta del om informationen och 
därmed få möjlighet att förklara sitt handlande skyddades autonomin och rätten till privatliv 
upprätthölls (Hermerén 1985). Det fanns ett behov hos respondenterna av att styra vem som 
skulle ha tillgång till informationen samt hur informationen skulle hanteras. Det skedde 
genom att arbetstagarna medvetet valde att inte ha privat information på organisationens 
dator. Trots det fanns det förståelse för att arbetsgivaren eventuellt övervakade det som ansågs 
vara arbetsgivarens egendom. Det bekräftade Hjort och Wallqvist (2004) antaganden, att det 
kunde vara lättare att motivera övervakning av mobiltelefoner, e-mail, datorer och andra 
redskap, som tillhandahölls av organisationen. Som nämndes tidigare avstod arbetstagare från 
att ha privat information på dator, vilket visade på att det fanns ett behov av att skydda 
informationsintegriteten (Palm 2008).0

Enligt Palm (2008) utgjordes informationsintegriteten av en förväntan om att information 
kopplat till arbetstagaren skulle skyddas, oavsett den var fastställd eller hemlig. Eftersom den 
enskilde kunde uppleva det som integritetskränkande i sitt enskilda sammanhang eller i 
kombination med annan information. Respondenterna uppgav att toalettbesök och hur lunchen 
disponerades inte utgjordes av hemlig information. Däremot kunde det vara känsligt och inte 
något som angick arbetsgivaren eller övriga arbetstagare. Resultatet visar även på att 
respondenterna inte ansåg det tillåtet av arbetsgivaren att bedöma dem utifrån information 
från sociala medier. Som Palm (2008) och Brown (2003) uppgav visade det på att det fanns 
ett behov hos arbetstagarna att behålla privatlivet privat. Det kunde uppnås genom att 
arbetstagarna själva fick avgöra vilken information som skulle offentliggöras (Palm 2008). 
Om sociala medier skulle ligga till grund för bedömning av arbetstagaren, skulle det innebära 
integritetskränkning. Enligt respondenterna kunde gränsdragningen mellan vad som 
värderades som privat och offentligt vara svårt, då relationen mellan arbetsgivare och 
arbetstagare utgjordes av vänskap. Undantag för granskning av sociala medier var om 
informationen kunnat anses skadlig för organisationen och arbetsgivaren. Det bekräftade 
Westregårds (2002) påståenden att personlig integritet inte var absolut i de fall 
organisationens intressen vägde tyngre. Därför kunde personlig integritet endast anses vara en 
rättighet.  

Som Gallaghers (2010) och Ball och Margulis (2011) uppgav förekom övervakningen i 
organisationerna främst genom direkt övervakning mellan arbetstagare och inte av 
arbetsgivaren. Det stärkte Palms (2008) påstående om att arbetsgivaren inte utgjorde den enda 
risken för integritetskränkning. Enligt respondenterna fanns ett behov av att skydda den lokala 
integriteten och den privata sfären, genom att kollegor inte ställde för intima frågor samt höll 
tillräckligt fysiskt avstånd. Det visar på att det fanns behov av privata utrymmen för att 
undkomma den direkta övervakningen, även om det bara handlar om att hålla avstånd eller att 
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enskilt kunna ta privata samtal. Det visade på att det fanns behov av privatliv i denna miljö 
(Hermerén 1985).  

Foucault uppgav att panoptisismens makt och disciplinering kunde tillskansas vem som helst, 
vem som hade makt var inte av betydelse utan det var själva handlingen och hur makten 
brukades (Alvesson & Sköldberg 2008). 

Utifrån resultatet tolkade vi att den övervakande makten förskjutits från arbetsgivarna till 
arbetstagarna. Det framgick av respondenterna att övervakningen inte ansågs vara 
övervakning utan tillsyn, ett sätt att värna om varandra. Vad som ansågs avvikande och 
otillåtet framgick som väldigt diffust, vilket vi tolkade som att arbetstagarna själva fick 
avgöra avvikelsernas betydelse. På så vis fick arbetstagarna själva besluta om organisationens 
normer. Därmed styrde de över vad som ansågs utgöra organisationens lagar och avgjorde 
därmed vad som behövde disciplineras och vidare rapporteras till arbetsgivaren. På så vis blev 
övervakningen accepterad då alla bidrog till att döma, rapportera och vidare straffa. Vi 
tolkade det som att övervakningen blivit en del av organisationskulturen. Som Ball och 
Margulis (2011) uppgav utgjorde de sociala relationerna och den rådande 
organisationskulturen viktiga faktorer för att övervakning skulle accepteras. Det kan förklara 
varför arbetstagarna vande sig vid den direkta övervakningen, trots dess obehag. Även om 
övervakningen primärt gynnade gruppen framgick det att övervakningen skedde individuellt 
mot enskilda individer. På så vis isolerades varje individ eller enhet, så att den enskildes 
avvikelser uppmärksammades (Foucault 2004). Enligt Foucault (2004) var det på så vis de 
onda kunde skiljas från de goda. Det visade även på att makten och disciplinen var i 
beroendeställning till övervakningen. Det bekräftade Foucaults (2004) påstående att makten 
och disciplinen endast existerade om de kunde upptäcka brister och avvikelser. Då alla 
anpassar sig efter normen ifrågasatte ingen den (Foucault 2004). 

Enligt Foucault (2004) utgjordes organisationer av hierarkier där varje arbetstagare 
klassificerades efter dess betydelse. Det kunde ses genom arbetsgivaren som inledningsvis 
framstod som anonym i den övervakande rollen, men som vid närmre analys visade sig vara 
den ledande i sammanhanget, då denne tog beslut om disciplineringens omfattning. 
Arbetsgivaren var också den som uppmuntrade till rapporteringen, vilket indikerade att 
arbetsgivaren var den drivande i upprätthållandet av övervakningen. Respondenterna uppgav 
att rapporteringen användes som underlag för utvärdering av anställda. I vissa fall hade det 
lett till uppsägningar. Det bekräftade Foucaults (2004) påstående om förekomsten av 
straffmekanismer, som tvingade eller uppmuntrade arbetstagarna att förhålla sig på förväntat 
sätt enligt normen. Det visade även på att det blev lättare att ersätta olika individer som inte 
längre fyllde sin funktion. 

Som vi tidigare uppgav skedde en förskjutning av makten. Detta kunde även ses genom att 
arbetstagarna fått frihet under ansvar. Genom det tilldelade ansvaret fick arbetstagaren styra 
sitt eget arbete. Resultatet visade på att det innebar tilldelad tillit från arbetsgivaren, vilket 
arbetstagaren värnade om. Därför genererade ansvaret och förtroendet en form av 
övervakning av det egna arbetet (Foucault 2004).  



24!
!

Goffman (2006) använde sig av teatraliska metaforer för att beskriva hur individer anpassade 
sig och förhöll sig till verkligheten. Goffmans (2006) teori byggde på att individen tog på sig 
en mask och intog en roll som ansågs vara lämplig för den rådande normen som fanns i 
organisationen. Skådespelaren agerade så som publiken förväntade sig att denne skulle göra. 
Samtidigt som publiken påverkades av skådespelaren så att även de följde normen. Då 
skådespelaren gick av scenen och in i logen kunde denne vara sig själv och därmed reflektera 
över sin insats (Goffman 2006). 

Utifrån resultatet kunde vi se att scenen utgjordes av organisationen, arbetstagaren utgjorde 
skådespelaren som tog på sin mask för att följa de normer och värderingar som ansågs 
vedertaget i organisationskulturen. På så vis anpassade sig arbetstagaren så att publiken i form 
av kollegor som utgjorde övervakarna påverkade skådespelaren till att förhålla sig på det 
förväntade sättet. Om skådespelaren inte agerade enligt manus eller enligt publikens 
förväntan, skedde rapportering av avvikelsen. På så vis tvingades skådespelaren in i sin roll så 
att den vedertagna normen upprätthölls. Scenen var ständigt direktövervakad av publiken 
vilket gjorde att skådespelaren aldrig kunde ta av sig masken och därför måste rollen spelas 
oavbrutet. Det gjorde att organisationskulturen indirekt tvingat skådespelaren att behålla 
masken på och upprätthålla rollen, vilket blev en självklarhet då även skådespelare eller 
arbetstagaren själv utförde samma tvång mot sina kollegor genom intrycksstyrning (Goffman 
2006). 

Enligt Fuchs (2011) kunde övervakning endast gynna enstaka grupper och individer på 
bekostnad av andra. Därför ansågs inte övervakning vara förenligt med samarbete och 
solidaritet.  

Utifrån resultatet framgick att den direkta övervakningen inte kunde vara solidarisk om den 
skulle kunna accepteras eftersom om den gynnade alla skulle den förlora sin funktion. Enligt 
Hermerén (1985) innebar det en kränkning av den övervakade individens integritet.  Det 
uteslöt inte att övervakningen kunde generera information som underlag för stöd och 
kompetensutveckling (Ball & Margulis 2011). Fuchs (2011) uppgav även att övervakning 
aldrig kunde ge upphov till samarbete vilket enligt resultatet endast delvis stämde. Vi tolkade 
resultatet som att övervakningen accepterades på grund av den rådande organisationskulturen 
och de sociala relationer som fanns (Ball & Margulis 2011). Det i sin tur uppmuntrade till 
övervakning för gynnande av den enskilde arbetstagarens och organisationens välmående 
vilket utgjorde norm. På så vis uppstod samarbete för att upptäcka avvikelser. Det visade på 
att övervakningen i kontorslandskap kunde utgöra kränkning av integritetsprincipen då inte 
alla respekterade varandras behov av privatliv (Hermerén 1985).  
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6.0Slutsats0
I kapitlet slutsats besvaras frågeställningarna utifrån studiens syfte som var följande: Syftet 
med studien var att få ökad kunskap för vad som påverkade och berättigade teknologisk och 
direkt övervakning i kontorslandskap utifrån arbetstagarens perspektiv.  

6.10Vad0legitimerar0teknologisk0och0direkt0övervakning0enligt0arbetstagarna?00

Studien genomfördes vid två organisationer i Skånelän respektive Hallands län. Genom 
studien framkom att det som legitimerar teknologisk och direkt övervakning enligt 
arbetstagarna, utgörs framförallt av godtagbara argument. Argument som anses öka 
legitimering utgörs av att övervakning kan förekomma om det kan öka säkerheten mot yttre 
hot, skydda organisationens integritet samt säkra spridning av känslig information. 
Övervakning anses även legitim om den ökar skydd och säkerhet av organisationens 
utrustning. Det framgick även att övervakningen ansågs legitim om den insamlade 
informationen användes som underlag för kompetensutveckling, stöd och feedback. På så vis 
genererade övervakningen direkta fördelar för den enskilde och i sin tur organisationen. 
Arbetstagare har även lättare för att acceptera övervakning om den redan finns i andra 
organisationer, då det tyder på att även deras organisation kan gynnas av åtgärdens fördelar. 
Övervakning som riktades mot arbetstagare, ansågs endast vara legitim om det fanns tydliga 
indikationer om att den övervakade individen utgjorde ett direkt hot mot organisationen och 
arbetsgivaren.  

Även om det framgick att arbetstagare ville vara delaktiga i beslutsfattande rörande 
övervakning, kan det räcka med att de blir tillfrågade och tilldelas information om 
övervakningens syfte och omfattning, Det viktigaste är att arbetsgivaren är ärlig mot sina 
anställda om att det förekommer övervakning.  

6.20Vilken0betydelse0har0integriteten0för0arbetstagarens0acceptans0av0den0teknologiska0
och0direkta0övervakningen0i0kontorslandskap?00

Under arbetets gång med denna studie har vi insett att relationen mellan övervakning och 
integritet är väldigt komplex. Studien visar på att det finns två perspektiv för att förstå 
integritetens betydelse för arbetstagarnas acceptans av teknologisk och direkt övervakning i 
kontorslandskap. Perspektiven utgörs av ett individperspektiv och ett organisationsperspektiv.  

Utifrån individperspektivet anses det vara svårare att acceptera teknologisk övervakning än 
den direkta övervakningen, då den insamlade informationen innebär att en händelse isoleras 
från ett sammanhang. På så vis kan den insamlade informationen beroende på i vilket 
sammanhang den dokumenterats, innebära kränkning av integriteten. Dessutom kan 
informationen lagras, vilket gör att den insamlade informationen i kombination med andra 
uppgifter kan få en helt annan innebörd vid ett senare tillfälle. Därför anses teknisk 
övervakning vara svårare att acceptera då den på ett lättare sätt kan kränka arbetstagarens 
integritet.  
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Den direkta övervakningen anses lättare att acceptera då den sker konstant och utgör en del av 
organisationsstrukturen. Den sker omedvetet av och genom samtliga arbetstagare, vilket enligt 
dem själva inte utgör övervakning, utan tillsyn. Trotts att den är allmänt accepterad genererar 
den obehag och skam, vilket i sin tur gör att den enskilde försöker dölja sitt arbete för sina 
kollegor. Trotts att den direkta övervakningen uppenbarligen utgör ett hot mot den enskildes 
integritet är den mer accepterad än den teknologiska. Det kan förklaras genom det vi kallar 
organisationsperspektivet. Organisationsperspektivet utgörs av att organisationens intressen 
och integritet står över arbetstagarens integritet, vilket innebär att i de fall då organisationen 
står inför ett hot ska alltid dennes integritet stå över arbetstagaren. Anledningen till att den 
direkta övervakningen accepteras beror på att arbetstagarna påverkats genom de sociala 
relationer som finns, vilket lett till att övervakningen och i sin tur rapporteringen blivit en del 
av organisationskulturen.  

Studien visar på att integriteten har en avgörande betydelse för hur och om övervakning 
accepteras av den enskilde. Samtidigt visar studien på att den enskilde måste acceptera att 
övervakning sker om denne bryter mot normen. Även om det innebär kränkning av den 
enskildes integritet då organisationens bästa värderas högre vilket gör att övervakning anses 
nödvändig av övriga arbetstagare.  
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7.0Diskussion00
I detta avsnitt framhålls en diskussion kring den kritik som riktas mot den valda metoden, 
vidare diskuteras vad studien bidrar med till det arbetsvetenskapliga området samt förslag till 
fortsatt forskning.  

7.10Metodkritik0
Då ämnesvalet kunde uppfattas som känsligt och problematiskt var det svårt att hitta 
organisationer som var villiga att delta i studien, vilket gjorde att mycket tid gick förlorad i 
sökandet efter respondenter. Vid de deltagande organisationerna fanns stort intresse för 
studien både bland ledning och arbetstagare.  

Då en av organisationerna inte var villiga att låta oss dokumentera intervjuerna med 
ljudinspelning, kan det ha haft viss påverkan på studien då det inte funnits möjlighet att 
efterkontrollera uppgifterna vid senare tillfälle. Intervjuerna beräknades ta á 20 minuter. Då 
flertalet av respondenterna hade mycket att reflektera över inom ämnesområdet varierade 
intervjuerna mellan 20- 39 minuter. Det i sin tur gjorde att transkribering och bearbetning tog 
väldigt lång tid.  
 
Då ämnesvalet kunde uppfattas och värderas som främmande och avskräckande, fungerade 
förstudiens enkät som ett hjälpmedel för respondenterna att förstå vad övervakning i deras 
organisation innebar. På så vis blev det lättare för dem att relatera till fenomenets förekomst. 
Då tre av tolv intervjuer skedde i hemmet tog vi i beräkning att detta kunde påverka resultatet, 
då respondenterna kunde prata mer fritt samt att de kunde ha haft andra avsikter med sina 
svar. Vi anser inte att respondenterna har anpassat sina svar för annat syfte då svaren i stor 
utsträckning stämmer med övriga respondenter. Det visar snarare på att studiens resultat har 
hög förekomst av reliabilitet.  
 
Vi anser att undersökningen har hög förekomst av validitet, då vi har undersökt det vi hade för 
avsikt. Intervjuguidens (Bilaga 3) frågor var indelade efter de teman vi ansåg var relevanta för 
studien. Dock saknades begreppet kontorslandskap, vilket berodde på att det var indirekt 
underförstått i frågorna. Med det menas att studiens syfte var att undersöka teknologisk och 
direkt övervakning i kontorslandskap, vilket gjorde att studien utgick från kontorslandskapet 
utan att det var uttryckt i frågorna.  
 
Då studiens empiri är begränsad till två organisationer anser vi att den enbart är representativ 
för projektbaserade organisationer i kontorslandskap. Om studien hade inkluderat andra typer 
av kontorslandskap där vi hade jämfört resultaten hade generalisering kunnat ske inom ett 
bredare område.  

7.20Studiens0bidrag0till0området0
Vi anser att studien bidrar till att avstigmatisera övervakning då det skapas en större 
medvetenhet om dess innebörd samt inverkan av och på integriteten. Det bidrar även till ökad 
förståelse för hur övervakning kan förkomma i organisationer utan att kränka arbetstagarnas 
integritet. På så vis kan studien utgöra en hjälp både för arbetstagare och arbetsgivare i sitt 
dagliga arbete, vilket i sin tur kan ge upphov till en bättre arbetsmiljö.  

De teoretiska begreppen som finns i undersökningen utgörs bland annat av övervakning som 
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framstod inledningsvis som stigmatiserat. Respondenternas uppfattning av övervakning var 
att det utgjorde ett direkt hot mot den egna integriteten. Då övervakning ställdes i relation till 
ett sammanhang förändrades bilden av dess betydelse. Respondenterna kunde på så vis se 
övervakningen som tillgång då det kunde gynna organisationen på flera plan. Många gånger 
reflekterade inte arbetstagare över vad som utgjorde övervakning då det var integrerat i 
verksamheten, vilket kan förklara varför de inte ansåg tillsynen av varandra som övervakning. 
Det visar också på att det finns en okunskap kring vad övervakning är.  

Då studien gjordes framkom att arbetstagarna vid organisationerna hade frihet under eget 
ansvar, vilket de ansåg utgjorde en form av övervakning. Då arbetstagaren själv övervakade 
sitt arbete, för att värna om den tilldelade tilliten från arbetsgivaren. Vi hade inte tidigare 
reflekterat över det som en möjlig form av övervakning, vilket utifrån respondenternas 
beskrivning blev självklar. Det visar på att övervakning kan uppkomma även om inte det var 
dess avsikt. Det indikerar på att platta organisationer utan en tydlig hierarki där arbetstagaren 
ofta har frihet under eget ansvar kan indirekt utgöras av hierarkier. Det i sin tur blir paradoxalt 
eftersom enligt Jurjaks (2013) är själva tanken med kontorslandskap att eliminera hierarkier.  

7.30Förslag0till0fortsatt0forskning0
Då integritet och övervakning kan anses stå i direkt konflikt med varandra anser vi att det 
finns stort behov av fortsatt forskning inom området. Det eftersom övervakning utgör ett 
viktigt hjälpmedel för organisationerna och dess verksamhet. Vi anser att det finns behov av 
att undersöka arbetsgivarens aspekt och ansvar, alltså hur arbetsgivaren arbetar för att skydda 
arbetstagarnas integritet vid övervakning på arbetsplatsen. Det vore även intressant att 
jämföra resultaten från vår studie med resultatet från en undersökning gjord vid en 
organisation där arbetstagarna har egna rum, eller kontorslandskap som inte är 
projektbaserade. Det vore även intressant att undersöka om och hur övervakning kan fungera 
som stöd för arbetsgivare för att minska förekomsten av stress.  
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9.0Bilaga010
9.10Förstudie,0enkät0
 

Kartläggning av övervakning på arbetsplatsen 

Vilka typer av övervakning förekommer på din arbetsplats?  

Sätt kryss för de alternativ som stämmer med din arbetsplats.  

 

• Teknologisk övervakning 
o Har din arbetsgivare tillgång till ditt personnummer  
o Personliga inloggningskoder 
o Utdrag ur belastningsregistret (vid rekrytering) 
o Fysiologiska tester (vid rekrytering samt/ alternativt kontinuerligt under 

anställningstiden) 
o Psykologiska tester (vid rekrytering samt/ alternativt kontinuerligt under 

anställningstiden) 
o Har din arbetsgivare begärt utdrag ur dina sjukjournaler (vid rekrytering samt/ 

alternativt kontinuerligt under anställningstiden) 
o Finger scanning (åtkomst av dokument, åtkomst till lokaler, inloggning till dator, 

telefon etc.) 
o Scanning av näthinna (åtkomst av dokument, åtkomst till lokaler, inloggning till dator, 

telefon etc.) 
o Datorprogram som mäter välbefinnande 
o ID-brickor med GPS 
o Företagstelefon 
o GPS 
o Tidsrapportering 
o Positions app 
o Alkohol- och drogtester (vid rekrytering samt/ alternativt kontinuerligt under 

anställningstiden) 
o E-post 
o Sociala medier (Arbetsledare/ chef har granskat/ granskar anställdas facebook, 

instagram, twitter, etc) 
o Blogg (Arbetsledare/ chef har granskat/ granskar) 
o Internet aktiviteter under arbetstid (Arbetsledare/ chef har granskat/ granskar) 

 

• Direkt övervakning 
o Du kan se vad dina kollegor arbetar med 
o Din överordnade arbetsledare/ chef kan se att eller vad du arbetar med från sin 

arbetsplats 
o Din arbetsledare/ chef har sin arbetsplats i samma rum som dig 

 

• Arbete i eget/ delat rum 
o Din arbetsplats har glas så att utomstående kan se in 
o Din arbetsplats saknar dörr 
o Din dörr står alltid öppen 

 
• Övrig övervakning: 

!  
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10.0Bilaga020
10.10Missivbrev0

Undersökning av vilka faktorer som påverkar och berättigar övervakning i 
kontorslandskap 

 

Till berörda respondenter och arbetsgivare.  

Vi är två studenter vid Högskolan i Halmstad. Vi läser tredje och sista året på programmet 
organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning arbetsvetenskap. Som en del av vår 
utbildning skriver vi nu vårt examensarbete i form av en c-uppsats. 

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar och berättigar övervakning i 
kontorslandskap. Med övervakning syftar vi på både den direkta övervakningen som sker 
mellan alla verksamma i organisationen. Samt den teknologiska som utgörs av användandet 
av personuppgifter, tidsrapportering, e-post, mobiltelefon, sociala medier etc. Vi vill intervjua 
sammanlagt 12 arbetstagare fördelat på två organisationer. Vi ser gärna en jämnfördelning 
mellan kvinnor och män i varierad ålder. Vi kommer inte att publicera vilka respondenter som 
deltagit är. Vi kommer heller inte publicera vilken organisation vederbörande arbetar för.  

Vi ser gärna att intervjuerna sker personligen, men om inte det är möjligt kan de även ske via 
telefon eller mail beroende på vad som passar er bäst. Intervjuerna består av ett antal frågor 
som besvaras så utförligt som möjligt. Det som framkommer i intervjuerna kommer 
sammanställas och sedan redovisas i vårt examensarbete.  

Examensarbetet kommer att publiceras på högskolan i Halmstads DIVA studentuppsatser.  

Vid frågor, vänligen kontakta oss via mail eller telefon.  

 
 

 

Tack för ert deltagande 
Med vänliga hälsningar,  
Ida del Olmo och Camilla Linderoth. 

! !
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11.0Bilaga030
11.10Intervjuguide 
Kön: 

Ålder: 

Gränsen för integritet: 

1. Kan du beskriva personlig integritet och vad det är för dig? 
2. När blir övervakning integritetskränkande enligt dig? 
3. Har du givit ditt samtycke till att din arbetsgivare får övervaka dig? 

 

Övervakning: 

1. Är ni delaktiga i beslut rörande övervakning på arbetsplatsen (Införande av ny 
övervakning & användande av data). 

2. Brukar du rapportera händelser som uppstår till din arbetsgivare (exempelvis 
avvikelser, bristande tillsyn etc av kollegor)?  

 

Legitim övervakning: 

1. Vilka argument anser du legitimera övervakning på arbetsplatsen? 
 

Inte legitim övervakning: 

1. På vilket vis anser du att övervakning inte får förekomma? 
2. Vilken typ av övervakning anser du vara mer känslig än andra (tex. socialamedier, 

bloggar, alkohol-/drogtester, sjukbakgrund, gps, utdrag ur belastningsregistret. etc)? 
 

Panoptisism: 

1. Hur anser du att din arbetsgivare tar hänsyn till din integritet? 
2. Hur påverkar övervakningen ditt beteende? 
3. Har det förekommit tillfällen då din arbetsgivare använt övervakningen som underlag 

för beslut om specifika individer?   
   

!
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