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ABSTRACT 

 

This article refers to when an employer may conduct drug tests on their employees under the 

current legal situation. Arbetsmiljölagen (AML) (The Working Environment Act) governed 

the employer's duty to prevent risk to life and health and its right to conduct drug tests for 

maintaining security. For it to be allowed there should be proportionality. It aims to be 

achieved with the drug test may not be small in comparison to the violation of privacy that it 

entails. It also makes a distinction between public and private employees in the law. On the 

other hand in the new bill under consideration in the paper, the distinction has been removed. 

The bill aims to strengthen privacy protections in the workplace and to clarify when a drug 

test may be conducted. 
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SAMMANFATTNING 

 

I uppsatsen behandlas frågan när en arbetsgivare får utföra drogtester på arbetstagare enligt 

gällande rätt.  I AML regleras arbetsgivarens skyldighet att förebygga risk för liv och hälsa 

och därmed ges rätten att utföra drogtester för att upprätthålla säkerheten. För att det ska vara 

tillåtet ska det föreligga proportionalitet. Det mål som ska uppnås med drogtestet får inte vara 

ringa i förhållande till integritetskränkningen som det innebär. Det görs skillnad på offentligt 

och privat anställda i gällande rätt. Däremot i det nya lagförslaget som behandlas i uppsatsen 

har den åtskillnaden tagits bort. Lagförslaget har till syfte att stärka integritetsskyddet i 

arbetslivet och förtydliga när ett drogtest får genomföras. 
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1 INLEDNING 

 

1.1 BAKGRUND 

 

Ett drogtest kan vara mycket mer än ett medicinskt ingrepp. Det kan vara ett ingrepp i den 

personliga integriteten. Det kan kränka förtroendet arbetsgivare och arbetstagare emellan och 

därmed upplevas som en integritetskränkande handling från arbetsgivarens sida. Men det kan 

även vara något positivt. Säkerheten är högre med anställda som inte är påverkade av droger 

vilket framförallt leder till färre olyckor. Det kan ge positiva ekonomiska effekter för 

företaget, då en drogfri personal är effektivare och mer pålitlig. 

Debatten om utförandet av drogtester började framförallt i USA i slutet av 80-talet och början 

av 90-talet efter ett antal svåra arbetsplatsolyckor med drogpåverkade arbetstagare. 

Amerikanska företag började även ställa krav på att deras underleverantörer utförde 

drogtester, vilket gjorde att drogtesterna även blev vanligare i Europa. I Europa har dock 

motståndet varit större och i vissa länder strider det mot den nationella lagstiftningen. I 

Sverige har antalet drogtester på arbetsplatser ökat sedan mitten av 90-talet fram tills idag, 

främst på stora företag.
1
 Det finns olika sätt att utföra drogtester på; vid nyanställning, när 

någon misstänkts använda droger, stickprov och när det skett ett tillbud på arbetsplatsen.
2
 

Med tanke på utvecklingen finns inget som tyder på att användandet av drogtester skulle 

minska i framtiden, snarare öka ännu mer. Det ställer krav på att vi har en klar och tydlig 

lagstiftning om vad som gäller vid utförandet av dessa. Ska det gå att utföra drogtester utan att 

ha en misstanke om missbruk? Kan man vägra att gå med på ett drogtest? Hur ska resultaten 

hanteras? Det gäller att göra en avvägning mellan den personliga integriteten och nyttan av att 

kunna utföra drogtester. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Holmberg, Barbro. Kontroll och Förtroende om drogtester i arbetslivet s.7ff. 

2
 Holmberg, Barbro. Kontroll och Förtroende om drogtester i arbetslivet s.27. 
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1.2 SYFTE 

 

Syftet är att belysa problematiken kring drogtester i arbetslivet och utreda vad som är gällande 

rätt. Vilken avvägning som görs mellan ingreppet i den personliga integriteten och 

nödvändigheten för en arbetsgivare att kunna utföra drogtester på arbetstagare. 

I och med att det pågår en utredning om införandet av en ny lag som gäller integritetsskydd i 

arbetslivet och behandlar tillåtligheten av drogtester är syftet utvidgat till att även analysera 

vilka förändringar den nya lagen kan medföra på gällande rätt. 

 

1.3 FRÅGESTÄLLNING 

 

Vilket skydd för den personliga integriteten finns gällande drogtester i arbetslivet och när är 

det tillåtet? 

 

Vilka förändringar kommer lagförslaget i SOU 2009:44 få för gällande rätt? 

 

1.4 METOD 

 

I uppsatsen använder jag mig av rättsdogmatisk metod. Författningar, förarbeten rättspraxis 

och doktriner är de källor som främst används för att utreda gällande rätt. Rättspraxis används 

för att tolka författningar, då de inte syftat till att reglera drogtester i arbetslivet. Doktrinen har 

sedan varit ett bra komplement för att förklara begrepp men även för att analysera rättspraxis. 

Vid urvalet av relevant doktrin fann jag Westregård. Eftersom hon grundligt bearbetat 

integritetsfrågor och även drogtester, används hennes litteratur. Någon källa som mer 

övergripande går in på drogtesternas utveckling används som bakgrundsfakta men inte som 

juridiskt material. De rättsfall som behandlas i uppsatsen har tagits fram genom sökning i 

juridiska databaser men även i doktrin. Rättsfallen har varit vägledande inom det ämne 

uppsatsen berör. Några relevanta författningar togs fram genom rättsfallen. Detta analyserades 

för att utreda vad som är gällande rätt. Under arbetets gång gjordes en sökning på ordet 

drogtester på Infotorg
3
 och fann en SOU

4
 som syftade till att stärka integritetsskyddet i 

arbetslivet. Eftersom lagförslaget behandlade regleringar om drogtester i arbetslivet, ansåg jag 

det intressant att ha med i uppsatsen. Där väcktes frågan om vilka förändringar som det 

                                                           
3
 Infotorg juridik. 

4
 SOU 2009:44. 
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innebär med en ny lagstiftning i ämnet. Med tanke på att det bara är en utredning, finns det 

inte mycket information att tillgå. I Lag & Avtal har jag läst två artiklar som behandlar 

lagförslaget som tas upp i utredningen. Det har jag gjort för att visa några synpunkter på 

utredningen och dess lagförslag.  

 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

 

Ämnet jag bearbetar i uppsatsen rör integritetsskyddet i arbetslivet. Jag har avgränsat mig till 

drogtester som utförs på arbetstagare. Jag behandlar gällande rätt i Sverige och även en 

utredning om ett lagförslag för att förändra gällande rätt. Eftersom det är svensk rätt som 

ligger i fokus använder jag mig främst av svenska författningar och doktriner, dessutom har 

jag valt att bearbeta Europakonventionen för mänskliga rättigheter kap 8 som också har 

inverkan på det svenska rättsläget. Rättspraxis är tagna uteslutande från Arbetsdomstolen 

(AD). 

 Jag använder mig framförallt av ordet drogtester i uppsatsen. När jag diskuterar utredningen 

förklarar jag begreppet medicinsk undersökning som innefattar alkohol- och drogtester men 

vidare likställer jag de två begreppen.  

 

1.6 DISPOSITION 

 

Uppsatsen består av fyra delar. Den första delen innehåller syfte och frågeställning, där jag 

förklarar avsikten med min uppsats. Även metod, avgränsningar och disposition ingår samt en 

allmän bakgrund om drogtesternas utveckling och vad det kan innebära för arbetstagaren. 

Den andra delen behandlar de författningar och rättspraxis som berör ämnet för uppsatsen. 

Där bearbetas främst den första frågeställningen och i slutet av andra delen berör jag den 

andra frågeställningen med att bearbeta utredningen om integritetsskydd i arbetslivet. Den 

tredje delen består utav en analys av gällande rätt samt utredningen. Den fjärde och sista delen 

är slutsatser. 
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2 TEORI 

 

2.1 INTEGRITETSBEGREPPET 

 

I Regeringsformen (RF) finns det starkaste skyddet för den personliga integriteten. I RF finns 

bestämmelse att den offentliga makten inte ska kränka den enskildes rätt till frihet och 

värdighet. Detta är viktiga grundpelare för demokratin, att människan respekteras och det 

oberoende av t ex kön eller etnisk tillhörighet. Integriteten kan kränkas både fysiskt, i form 

utav våld och tvång, eller psykiskt genom diskriminering och förnedring.
5
 I propositionen till 

ändringar i 2 kap. RF 1976 görs en distinktion mellan kroppslig och personlig integritet. Den 

personliga integriteten innefattar brev, post och telefon. Numera finns det lagar som skyddar 

individens identitet på internet och i andra databaser. Den kroppliga integritet som jag 

kommer att behandla är påtvingade kroppsliga ingrepp. Dit hör läkarundersökningar, 

kroppsbesiktning och kroppsvisitering.
6
 Integritet är en Prima facie-rättighet och ska inte ses 

som en rättighet som står över allt annat, utan att det måste kunna göras undantag för ett större 

intresse.
7
  Anledningen till att det är viktigt med grundläggande fri- och rättigheter är att om 

någon har information om en person kan den få en betydande makt över personen. Idag 

används begreppet personlig integritet eller bara integritet som ett allmänt vedertaget begrepp 

för både psykiska och fysiska ingrepp samt vid hantering av personuppgifter m.m. 

 

2.2 FÖRFATTNINGAR 

 

Här tar jag upp de författningar som har störst inverkan på gällande rätt. Det görs en åtskillnad 

av offentlig och privat sektor. Arbetstagare i offentlig anställning är grundlagsskyddade mot 

påtvingande kroppliga ingrepp medan AD har fastställt att RF 2 kap. 6 § inte ska ses som ett 

skydd för den privata sektorn.
8
 Det medför skillnader mellan offentlig och privat sektor. 

 

 

 

                                                           
5
 Junesjö, Kurt. Jakten på den perfekta arbetskraften s. 21 ff. 

6
 Westregård, Annamaria. Integritetsfrågor i arbetslivet s. 45ff. 

7
 Hermerén, Kunskapens pris s. 158. 

8
 AD 1991 nr 94. 
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2.2.3 Grundlagsskydd mot drogtest 

 

RF 2 kap. 6 § 

”Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp…”  

Vidare står det även att han eller hon är skyddad mot kroppsvisitation.
9
 Den här lagregeln 

gäller när arbetsgivaren handlar som det allmänna och inte privata.  

Vad är då ett kroppsligt påtvingat ingrepp? Kroppsligt ingrepp definieras som våld mot 

människokroppen, men även läkarundersökningar, vaccinering och blodprovstagning räknas 

därtill. Dock kan inte psykisk påverkan jämstallas med kroppsligt ingrepp.
10

 Termen 

kroppsbesiktning används för att beskriva hälsoundersökning, provtagning, blodprovstagning 

m.m.
11

 Frågan är huruvida drogtest i form av urinprov är att anses som ett kroppsligt ingrepp. 

I förarbetena till 2 kap. 6 § RF behandlas inte frågan. Justitieombudsmannen har uttalat sig i 

frågan vid några olika tillfällen och beroende på vem som innehaft posten har svaret blivit 

olika. Provtagningar på kroppsvätskor som innebär att personen själv ger provet är inte ett lika 

tydligt kroppsligt ingrepp som blodprov eller vaccinering.
12

  

Vad menas med påtvingat i arbetsrättsligt sammanhang? Den frågan behandlas inte i 

förarbetena till RF. En definition är att arbetstagaren kan välja om den vill gå med på eller 

vägra ett kroppsligt ingrepp. Om arbetstagaren väljer att vägra kan det få konsekvensen att 

arbetsgivaren kan säga upp eller avskeda arbetstagaren i fråga. Denna definition har 

framkommit av ett mål i AD; 1984 nr 84, där en offentligt anställd arbetstagare vägrade att 

genomgå en psykiatrisk undersökning. AD menar att det inte bara är påtvingat om det anses 

föreligga polisiärt våld eller hot om polisiärt våld. Det innefattar även när det gäller andra hot 

såsom uppsägning eller avsked. AD menar att om så inte vore fallet skulle lagstiftarens syfte 

inte uppfyllas.
13

  

Det stadgas dock i 2 kap. 12 § RF att skyddet kan begränsas om det finns stöd för det i någon 

annan lag. En sådan begränsning återfinns i 30 § (1994:260) Lagen om offentlig anställning 

(LOA).
14

 

                                                           
9
 Regeringsformen (1974: 152). 

10
 Prop. 1975/76:209 s. 147 

11
 Westregård, Annamaria Integritetsfrågor i arbetslivet s. 238. 

12
 Westregård, Annamaria. Integritetsfrågor i arbetslivet s. 244. 

13
 AD 1984 nr 94. 

14
 Westregård, Annamaria. Liber Americorum Reinhold Fahlbeck s. 654. 
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2.2.4 Undantag från Regeringsformen 

 

Som jag nämnde i början är offentligt anställda skyddade mot påtvingat kroppsligt ingrepp 

enligt RF. Men enligt 2 kap. 12 § RF kan skyddet begränsas genom annan lag.  

I 30 § LOA finns en sådan begränsning. Den lyder: 

”Om en arbetstagare har arbetsuppgifter där brister i arbetstagarens hälsotillstånd medför 

risk för människors liv, personliga säkerhet eller hälsa eller för betydande skador på miljö 

eller egendom, är arbetstagaren efter en särskild uppmaning av arbetsgivaren skyldig att 

regelbundet genomgå hälsoundersökningar som är nödvändiga för bedömning av huruvida 

arbetstagaren har sådana brister i sitt hälsotillstånd.” 

”Första stycket gäller bara för arbetstagare som enligt kollektivavtal eller föreskrifter av 

regeringen är skyldiga att genomgå hälsoundersökningarna.
15

  

Om en arbetstagare befinner sig i ett hälsotillstånd som gör att det finns risk för olyckor kan 

han eller hon vara skyldig att genomgå hälsoundersökning. 

För att arbetsgivaren ska få genomföra en sådan hälsoundersökning krävs att det finns ett 

kollektivavtal som reglerar det. Teoretiskt sett skulle en facklig organisation alltså kunna 

vägra att ingå avtal där hälsoundersökning är tillåten. Westregård menar att 30 § LOA är till 

för att upprätthålla ett skydd, men att om en facklig organisation ser till enbart sina 

medlemmar och inte samarbetar med arbetsgivaren kan det leda till att skyddsintresset 

urholkas.
16

 Även om det finns ett avtal behöver aldrig arbetstagaren gå med på en 

hälsoundersökning. Arbetsgivaren kan inte med hjälp av rätt kräva det. Däremot kan 

arbetsgivaren pröva omplacering och ibland även uppsägning om arbetstagaren vägrar. Då 

behöver vissa kriterier vara uppfyllda som t ex säkerhetsaspekten.
17

 En hälsoundersökning är 

ett ingrepp som inte anses vara allt för integritetskränkande. Enligt förarbetena till 1994 års 

LOA kan det vara kontroller av sinnen såsom syn och hörsel men även blodprov.
18

 Om 

hälsoundersökningen är nödvändig eller inte beror på fler omständigheter. 

Inte heller i förarbetena till LOA nämns något om drogtester och urinprov, utan det ligger 

nära till hands att se på det likadant som Westregård visade med att det går under begreppet 

kroppsligt ingrepp. 

                                                           
15

Lag (1994:260) om offentlig anställning. 
16

 Westregård, Annamaria. Liber Americorum Reinhold Fahlbeck s. 660ff. 
17

 Junesjö, Kurt. Jakten på den perfekta arbetskraften s. 53. 
18

 Prop. 1993/94 nr 65.  
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En annan intressant aspekt som Westregård tar upp är om ett positivt drogtest ska ses som en 

säkerhetsrisk. Om en arbetstagare visar spår av Cannabis kan det ha intagits för ett par 

månader sedan och det behöver inte alls vara någon fara för säkerheten. Dock kan det visa sig 

att arbetstagaren missbrukar regelbundet och då kan det vara fråga om en säkerhetsrisk.
19

 

 När drogtester utförs i privata sektorn, görs de ofta med hänvisning till säkerhetsaspekten och 

arbetsledningsrätten. Men arbetstagarna i dessa fall är inte skyddade av grundlagen. 

 

2.2.5 Arbetsgivaren och arbetstagarens säkerhetsansvar 

 

En viktig aspekt för att drogtester ska få genomföras är att det minskar risken för olyckor och 

därmed ökar säkerheten för arbetstagarna. Som jag nämnt tidigare var det några olyckor i 

USA som gjorde att det vidtogs åtgärder i form av drogtester för att stävja problemet. 

I Sverige reglerar Arbetsmiljölag (1977:1160) (AML) bland annat arbetsgivarens och 

arbetstagarens ansvar för säkerheten. 

I 3 kap. 2 § AML står följande: 

 

”Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren 

utsätts för ohälsa eller olycksfall” 

 

Enligt 3 kap. 4 § AML kan det också åligga arbetstagaren att gå med på drogtest eftersom 

arbetstagaren också är ansvarig för att en god arbetsmiljö upprätthålls
20

.  

I ett fall
21

 har AD utrett huruvida arbetsgivarens ansvar enligt 3 kap. 2 § AML innefattar 

rätten att utföra drogtester. De kommer fram till att så är fallet. De menar att drogtester faller 

inom ramen för arbetsgivarens säkerhetsansvar. De är dock tydliga med att det inte innebär att 

arbetsgivaren alltid får utföra kontroller, utan att det ska bedömas från fall till fall.
22

  

 

 

 

                                                           
19

 Westregård Annamaria. Integritetsfrågor i arbetslivet s. 331. 
20

 Arbetsmiljölag (1977:1160). 
21

 AD 1991 nr 45. 
22

 AD 1991 nr 45. 
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2.3 RÄTTSPRAXIS 

 

Här redogörs för de avgöranden som skett i arbetsdomstolen och som är av stor relevans för 

utvecklingen kring drogtester i arbetslivet. Det första fallet rör den offentliga sektorn och är 

det enda i sitt slag, de övriga behandlar privata sektorn. 

 

2.3.1 Offentliganställdas skydd mot det allmänna 

 

Offentligt anställda har ett starkare skydd mot integritetskränkande tester såsom drogtester. 

En offentlig arbetsgivare kan kliva in i rollen som enskild eller det allmänna. När den 

offentliga arbetsgivaren träder in i rollen som det allmänna är 2 kap. 6 § RF tillämplig. Detta 

har visats i AD 1984 nr 94. 

Fallet rörde huruvida Gösta som var busschaufför vid SJ var tvungen att inställa sig vid en 

hälsoundersökning som hans arbetsgivare beordrat. Undersökning var av psykologisk art och 

inte i form av ett drogtest. Dock har den haft stor betydelse för offentliga arbetsgivares 

möjlighet till att genomföra drogtester. AD behandlade frågan om Gösta blivit beordrad att 

genomföra hälsoundersökningen och om han vägrade kunde det då innebära påföljder.
23

 De 

menar att han blivit beordrad. Det har från Göstas sida inte uppfattats som en frivillig 

undersökning och han har då haft skäl att tro att om han vägrade kunde det drabba honom 

negativt.
24

 Eftersom det varit fråga om beordring menar AD att det varit påtvingade 

kroppsliga ingrepp enligt 2 kap. 6 § RF.
25

 Även om det inte föranleder hot om våld
26

 

För att lagregeln ska kunna tillämpas som skydd för Göstas integritet måste det varit fråga om 

myndighetsutövning från SJ:s sida. AD menar att det varit myndighetsutövning eftersom den 

psykologiska undersökningen gjorts med hänsyn till offentligrättsliga regler och inte 

privaträttsliga.
27

 

AD dömer till Göstas fördel och menar att åtgärden som SJ vidtagit stod i strid med  

2 kap. 6 § RF.  

 

 

                                                           
23

 AD 1984 nr 94. 
24

 Junesjö, Kurt. Jakten på den perfekta arbetskraften s. 43. 
25

 AD 1984 nr 94. 
26

 Prop. 1975/76:209 s. 147. 
27

 AD 1984 nr 94. 
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2.3.2 Drogtest som säkerhetskrav för arbetstagare som utför riskfyllt arbete 

 

Denna dom är en den enskilt viktigaste domen när det gäller drogtester på privatanställda. 

Innan målet avgjorts ansåg de flesta jurister att en privat arbetsgivare inte hade någon rätt att 

genomföra tvångsvisa drogtester av arbetstagare. Efter att domen förkunnats ändrades 

rättsläget. 

Fallet berörde huruvida ett företag som monterade byggnadsställningar fick genomföra 

drogtester på sina anställda. Det fanns misstankar om att vissa arbetstagare missbrukade 

Cannabis och därför skulle det genomföras urinprov för att utreda om det fanns fog för 

misstankarna. Skulle en arbetstagare visa ett positivt resultat skulle de erbjudas rehabilitering 

för att kunna fortsätta i tjänst. Det var alltså inte fråga om att säga upp arbetstagare. För att 

minimera risken att någon manipulerade provsvaren informerades arbetstagarna först samma 

dag som urinprovet skulle lämnas. 

Två arbetstagare vägrade att gå med på provtagningen och hänvisade till att det var otillåtet 

med hänvisning till deras personliga integritet. De menade att de inte behövde gå med på 

drogtestet enligt 2 kap. 6 § RF. AD fastslog gällande praxis och menade att 2 kap. 6 § RF inte 

gällde mellan enskilda arbetstagare och arbetsgivare. Arbetsgivarparten gjorde gällande att de 

med hänsyn till arbetsledningsrätten och 3 kap. 2 § AML kunde genomföra drogtesterna för 

att upprätthålla säkerheten på arbetsplatsen. Domstolen gjorde klart att i detta fall hade 

arbetsgivaren rätt att genomföra drogtestet med hänvisning till säkerheten.
28

  

Domen har haft stor betydelse för utvecklingen i frågan. Domen har visat att när det gäller 

urinprovtagning med syftet att spåra Cannabis och därmed se till att säkerheten upprätthålls, 

kan arbetsgivaren rättsligen säga upp en arbetstagare som vägrar genomföra ett drogtest. Detta 

med hänsyn till de stora risker som cannabismissbruket kan medföra. Det kan regleras i 

kollektivavtalet men däremot går det aldrig att tvinga en arbetstagare att genomgå ett test mot 

sin vilja med hot om rättsliga åtgärder.
29

 

Domstolen finner också att arbetstagarna har ett medansvar enligt 3 kap. 4 § AML som säger 

att arbetstagare ska bidra till att säkerheten upprätthålls.
30

 I förarbetena framgår det att i vissa 

fall och under vissa omständigheter är arbetstagaren skyldig att följa de säkerhetsrutiner som 

beordrats annars kan arbetstagaren skiljas från sin anställning genom uppsägning.
31

 Intrånget i 

                                                           
28

 AD 1991 nr 45. 
29

 Junesjö, Kurt. Jakten på den perfekta arbetskraften s. 49 f. 
30

 AD 1991 nr 45. 
31

 prop. 1976/77:149 s. 259. 
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den personliga integriteten får ses som mindre allvarligt i sammanhanget.  

AD för även ett resonemang kring om testet är tillförlitligt och de menar att i förhållande till 

att säkerheten måste upprätthållas är urinprov ett bra test, även om det går att manipulera.
32

 

När det gäller frågan om det i avtal går att komma överrens om drogtester på anställda menar 

AD att det klart och tydligt är avtalbart, både genom kollektivavtal och personliga 

anställningsavtal.
33

 

Kent Källström menar att eftersom arbetsgivaren inte fört ett samtal med arbetstagarpart 

angående drogtesterna och inte tecknat något avtal kan man utifrån domen anta att 

arbetsgivaren själv kan bestämma om de vill genomföra drogtester, i alla fall om det kan 

äventyra säkerheten att inte genomföra drogtesterna.
34

 Dock måste varje enskilt fall granskas 

för att utreda om arbetsledningsrätten förelegat. Det går inte generellt att säga att drogtester 

kan begäras med hänvisning till arbetsledningsrätten.
35

 

 

2.3.3 Drogtest som säkerhetskrav på samtliga arbetstagare vid en arbetsplats 

 

Fallet rör en arbetstagare vid Oskarshamns kärnkraftverk (OKG) som vägrat genomgå ett 

alkohol- och drogtest med anledning av att hon tycker det är ett för stort intrång i hennes 

personliga integritet. Arbetstagaren är lokalvårdare och jobbar som städare vid OKG. Hon 

menar att hennes arbetsuppgifter inte utförs inom det säkerhetsklassade området och därför 

bör inte testerna med syfte att upprätthålla säkerheten gälla henne. 

Förbundet som för arbetstagarens talan, menar att testerna strider mot Europakonventionen 

artikel 8 om de mänskliga rättigheterna. Vidare menar de att det även går emot kraftverksavtal 

där det inte finns något avtalat om alkohol- och drogtester och därför strider det mot god sed 

då OKG:s beteende är polisiärt. 

OKG menar att de har rätt att utföra testerna med hänvisning till 3 kap. 2 § AML. Där det 

framgår att arbetsgivaren har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra olycksfall och 

ohälsa. De hävdar även att enligt kraftverksavtalet 1 kap. 6 § har arbetsgivaren rätt att leda 

och fördela arbetet så länge det sker inom ramen för lag och avtal. För att upprätthålla 

säkerheten och även förtroendet till allmänheten är alkohol- och drogtester en viktig åtgärd.
36

 

 

                                                           
32

 Holmberg, Barbro. Kontroll och förtroende s 35. 
33

 AD 1991 nr 45. 
34

 Källström, Kent. Malmberg, Jonas. Anställningsförhållandet s. 77 ff. 
35

 Källström, Kent. Alkoholpolitik och arbetsrätt s. 73. 
36

 AD 1998 nr 97. 
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AD menar att det är skillnad på ett drogtest och ett alkoholtest. De menar att arbetstagaren är 

skyldig att genomgå ett drogtest för att spåra narkotika. Däremot är hon inte skyldig att ställa 

upp på ett test av alkohol. AD förklarar att det inte är brottsligt att bruka alkohol medans 

narkotikabruk är förbjudet enligt svensk lag. De menar också att metoden som OKG använder 

sig av för att spår eventuellt alkoholmissbruk inte är tillförlitlig utan kan visa tecken på 

missbruk även om så inte är fallet. När det gäller drogtestet för att spåra narkotika ställs 

arbetsgivarens intresse av en drogfri miljö och säkerhetsaspekten mot intrånget i 

arbetstagarens integritet. AD gör bedömningen att arbetsgivarens intressen väger tyngre och 

därför är arbetstagaren skyldig att genomgå testet. De kan aldrig tvinga arbetstagaren men om 

han eller hon vägrar kan det bli fråga om uppsägning.
37

  

Westregård menar att intresset av att ha en arbetsplats helt utan droger är viktigt för att det ska 

finnas förtroende för verksamheten. Detta med tanke på vad en olycka kan medföra för 

risker.
38

  

 

2.3.4 Drogtest av arbetstagare beroende på verksamhetens art 

 

Fryshuset driver ett projekt som kallas lugna gatan i Stockholmsområdet. Det går ut på att 

hjälpa ungdomar som har problem med droger och annan kriminalitet. Till hjälp har fryshuset 

skolvärdar. De är ofta före detta kriminella som har erfarenhet av de miljöer som dessa 

ungdomar vistas i. Deras uppgift är att vara ett stöd för ungdomarna. 

I AD 2001 nr 3 hade en arbetstagare som var skolvärd för Fryshusets projekt lugna gatan 

vägrat genomgå ett drogtest. Arbetstagaren var en tidigare narkoman som brukat narkotika i 

25 år men nu var drogfri sedan flera år. Det var ett stickprov som skulle genomföras efter att 

Fryshuset fattat misstankar om att arbetstagare fått ett återfall. Arbetstagaren kände sig djupt 

kränkt eftersom han tagit sig ur sitt missbruk och ansåg att denna misstänksamhet var 

obefogad. SKTF menar att arbetstagaren inte fått någon information om att det förekom 

stickprov på arbetsplatsen. Arbetsgivaren (Fryshuset) förklarar att det är mycket viktigt för 

dem att det är en drogfri arbetsplats. Dels för allmänhetens förtroende gentemot projektet men 

även för de ungdomar som behöver hjälp. Deras skolvärdar måste föregå med gott exempel 

annars finns det mycket stor risk att ungdomarna hamnar i problem.  

Drogtestet syftade till att påvisa spår av Cannabis och gjordes genom ett urinprov. 

AD resonerar kring de tidigare fall som tagits upp i AD, 1991 nr 45 och 1998 nr 97. Där 

                                                           
37

 Adlercreutz, Axel. Mulder, Bernard Johann Svensk arbetsrätt s. 233. 
38

 Westregård, Annamaria. Integritetsfrågor i arbetslivet s. 96. 
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vägdes säkerheten mot den personliga integriteten. Här menar AD att säkerhetsaspekten inte 

är lika framstående utan lägger istället tyngden vid en drogfri miljö på grund utav 

verksamhetens art. De menar att det är självklart att Fryshuset måste jobba för att det ska vara 

en helt drogfri miljö.  

AD har motiverat hur bedömningen av drogtest och god sed ska tillämpas. 

”Vid bedömningen av om arbetsgivarens beslut om drogtest strider mot god sed har i praxis 

gjorts en avvägning mellan arbetsgivarens intresse av att drogtesta arbetstagaren och 

arbetstagarens intresse av att värna om sin personliga integritet. Intrånget i arbetstagarens 

personliga integritet måste stå i rimlig proportion till det intresse arbetsgivaren vill 

tillgodose.”
39

 

 

För att verksamhetens ska fungera tillfredsställande måste allmänheten, de skolor som anlitar 

fryshuset, men även ungdomarna som fryshuset försöker hjälpa kunna lite på att skolvärdarna 

är helt drogfria.  

Arbetstagaren hävdar att med tanke på att han byggt upp en drogfri tillvaro är det extra 

jobbigt när Fryshuset misstänker att han fallit tillbaka och vill genomföra ett drogtest. AD 

menar dock att med tanke på hans bakgrund borde han förstå att misstankarna kan uppstå.
40

 

I dessa två domar
41

 
42

 från AD stadgas att det inte bara är arbetsgivarens intresse som kan 

spela in utan även allmänhetens, då det kan vara fråga om säkerhet eller förtroende. 

Beslutet att drogtesta en arbetstagare fann AD tillåtet inom ramen för rätten att leda och 

fördela arbetet. Eftersom arbetstagare vägrade gå med på ett drogtest fann AD att det förelåg 

saklig grund för uppsägning.
43

 

 

2.3.5 Europakonventionen för mänskliga rättigheter 

 

Europadomstolen har haft två mål rörande drogtestning. De var båda tolkningsfrågor av 

artikel 8 i Europakonventionen. Ett från Danmark och ett från Sverige. Båda behandlade fall 

där hela personalstyrkan skulle testas för att upprätthålla säkerheten på företaget. Det danska 

gällde en båt där all personal endast fick ha 0.2 promille alkohol i blodet när de var i tjänst 

och 0.4 promille när de var ombord men inte i tjänst. Anledningen till att de inte fick dricka 
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för mycket utanför tjänsten var att de alla deltog i säkerhetsarbetet vid händelse av en olycka. 

Här fäste Europadomstolen stor vikt vid andras fri och rättigheter, alltså resenärerna. Om det 

skulle ske en olycka kan de drabbas negativt om personalen inte kan utföra säkerhetsarbetet. 

Därför ansåg domstolen att det fanns fog för utförandet av drogtester.
44

 

Även det svenska fallet
45

 behandlade säkerhetsfrågan. På Oskarshamns Kärnkraftverk 

testades hela personalstyrkan inklusive städare som egentligen inte hade något med den 

operativa verksamheten i Kärnkraftverket att göra. En städerska vägrade och fallet togs upp i 

Europadomstolen. Här var säkerhetsfrågan inte lika mycket i fokus då det gällde en städare. 

Men återigen visar domstolen att de lägger stor vikt vid säkerheten och förstår arbetsgivarens 

strävan efter en drogfri miljö.
46

  

” testing performed at OKG is done in private and that the test results are disclosed only to 

persons involved in the drug policy programme and are not used for any other purpose than 

to detect the employees' possible consumption of alcohol and drugs.” In regard to the 

question of personal integrity, it is further of importance that the testing is performed on all 

employees of OKG.” 

 Europadomstolen menar att eftersom testerna endast används i syfte av att spåra förekomsten 

av droger eller alkohol, att de gjordes inom ramen för sekretessen och det faktum att alla 

arbetstagare testas gör också att inte någon specifik arbetstagare pekas ut. Därför kränks inte 

den personliga integritet tillräckligt för att undantränga säkerhetsaspekten.
47

  

Om det finns stöd i lag kan artikel 8 i Europakonventionen ge stöd åt att utföra drogtest på 

arbetsplatsen. Anledningen till varför det måste finnas stöd i lag är för att arbetstagare som 

beordras ett sådant ingrepp i den personliga integritet ska kunna förstå varför men även för att 

det ska vara rättsäkert. Båda fallen har utgått från arbetsledningsrätten, i den danska 

respektive svenska modellen. Att det har funnits en klar och tydlig drogpolicy anses vara till 

fördel för arbetsgivarsidan. Ingreppet måste följa proportionalitetsprincipen, ändamålet måste 

vara tillräckligt viktigt för att legitimera utförandet av drogtest.
48
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2.4 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 

 

2.4.1 SOU 2009:44 Integritetsskydd i arbetslivet 

 

En utredning om ett nytt lagförslag har lagts fram för att reglera skyddet för den personliga 

integriteten. 

Det framgår i SOU 2009:44 att dess syfte är att skydda arbetstagare, arbetssökande, 

praktikanter och även inhyrd personal från integritetskränkningar. Lagen är tänkt att täcka 

flera områden som personuppgifter, medicinska undersökningar, inhämtning av registerutdrag 

m.m. Precis som det framgår av doktrin har medicinska undersökningar som innefattar 

drogtester ökat stadigt i arbetslivet.
49

 Fortsättningsvis använder jag mig utav medicinska 

undersökningar då drogtester innefattas däri.  Lagen är tänkt att reglera en arbetsgivares 

möjligheter att utföra eller inhämta information om en medicinsk undersökning. När det gäller 

medicinska undersökningar menar utredningen att det är speciellt känsligt och därmed bör det 

inte utföras mer än absolut nödvändigt.  

Den rätt som gäller kring medicinska undersökningar är svårtolkad och i vissa avseenden 

saknas det skydd för den personliga integriteten vid sådana undersökningar. Det föreslås att 

den nya lagen ska ersätta 30 § LOA som just nu gäller för hälsoundersökningar på offentligt 

anställda. 

 

En medicinsk undersökning i denna mening är: 

7 § Med medicinsk undersökning förstås i denna lag hälsoundersökning och alkohol-, 

narkotika- eller annat drogtest.  

Som en medicinsk undersökning anses dock inte alkoholtest som sker med användande av 

alkolås i fordon.  

 

Hälsoundersökningar är vanliga hälsokontroller utförd av medicinsk personal. Alkoholtester 

används för att påvisa alkohol i blodet men även långvarigt missbruk. När det gäller 

narkotika- och drogtester är det mer komplicerat. Vad som menas med narkotika kan utläsas i 

narkotikalagstiftningen men andra droger kan vara t ex doping eller preparat och varor som 
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anses vara hälsofarliga. Det regleras i lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel 

och lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
50

 

För att en arbetsgivare ska kunna ha möjligheten att genomföra ett drogtest måste ändamålet 

helga medlen, det arbetsgivaren vill få ut av drogtestet måste stå i proportion till 

inskränkningen i arbetstagarens personliga integritet.
51

 Det framgår av 8 § lagförslaget om 

integritetsskydd i arbetslivet.
52

  Man menar att ett drogtest endast få göras om det är högst 

nödvändigt. Om det t ex gäller säkerheten får inte ett drogtest utföras om det finns betydligt 

mindre integritetskränkande åtgärder som kan genomföras för att uppnå målet. Det ska även 

göras en bedömning om vilken typ av drogtest som är lämpligt. För att det ska vara ett 

godtagbart ingrepp i den personliga integritet finns det flera faktorer som ska vägas samman 

och behandlas i varje enskilt fall. 

 Närmare regleras det i 9 § lagförslaget om integritetsskydd i arbetslivet vilka ändamål som är 

godtagbara; för att upprätthålla säkerheten, om det är ingår i rehabiliteringen av en 

arbetstagare men även om en kontroll är nödvändig för verksamheten och då på grund utav 

dess speciella karaktär.
53

 Vad som menas med ”speciell karaktär” specificeras närmre i 

utredningen och förklaras på följande sätt; för att kunna kräva att ett drogtest på denna grund 

måste det finnas synnerligen starka skäl för det. Det bör vara utav sådan art att verksamheten 

inte kan fortgå utan att drogtesterna genomförs. Ett exempel som tas upp är Fryshusmålet
54

 

som jag tagit upp under praxis. Andra exempel kan vara när det finns en intressent som vill 

köpa en tjänst eller produkt av företag men vill ha garantier på att personalen är drogfri eller 

vid utstationering av arbetstagare. Dock menar man att det måste vara av säkerhetsskäl eller 

för verksamhetens särskilda karaktär.  

Här bör det finnas en tydlig reglering om vad som innefattas som ändamål för att det inte ska 

uppstår oklarheter. Gällande rätt öppnar för flera tolkningar och det bör begränsas.
55

 I 30 § 

LOA regleras den offentligt anställde arbetstagarens skyldighet att genomgå en begärd 

periodisk hälsoundersökning. I SOU 2009:44 vill man behålla den möjligheten att kunna 

genomföra hälsoundersökningen då den ger ett bra skydd för tredje man. I och med den nya 

lagen vill man att det ska framgå tydligt för båda privat och offentligt anställda när 

arbetsgivaren har rätt att begära ett drogtest. I och med det nya lagförslaget ska också 
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säkerheten för arbetstagaren själv innefattas i skyddet. Även när den arbetstagare som 

misstänkts för att ha använt droger utsätts för omedelbar livsfara eller ohälsa. I offentlig 

anställning har kollektivavtal kunnat upprättas om att skyldighet att genomgå ett drogtest inte 

föreligger.  

För att en medicinsk undersökning ska kunna vara ett godtagbart ingrepp ställer man i 10 § 

lagförslaget om integritetsskydd i arbetslivet upp två kriterier som gäller utförandet och 

hanteringen av undersökning och resultat. 

 Det måste genomföras av hälso- och sjukvårdspersonal. 

 Prover som tas vid alkohol-, narkotika-, eller annat drogtest måste analyseras av 

laboratorium som är godkänt enligt lagen om teknisk kontroll eller motsvarande i land 

inom EES.  

Det föreslås i och med 11 § lagförslaget om integritetsskydd i arbetslivet att en central 

arbetstagarorganisation ska kunna sluta kollektivavtal om medicinska undersökningar för 

andra ändamål än vad som regleras i 9 § lagförslaget om integritetsskydd i arbetslivet men 

enbart om det är ett ”berättigat ändamål”. Dock preciseras det inte närmre vad det skulle 

kunna vara för ändamål utan det är för rättstillämparna att bestämma. Däremot gäller det även 

här att ändamålet måste stå i proportion till ingreppet i den personliga integriteten och även att 

det utförs av sjukvårdspersonal med den rätta kompetensen.
56

 

2.4.2 Artiklar om SOU 2009:44 

 

Det pågår en debatt om huruvida lagförslaget kommer att skydda arbetstagarna eller inte. 

Sydolf från Industriarbetsgivarna och Ljung VD på Ljung & Sjöberg har skrivit en artikel i 

Lag och avtal
57

 där de går till angrepp mot möjligheten att drogtesta personal endast efter att 

rehabilitering påbörjats. De menar att om man inte kan göra testet innan för att säkerställa att 

rehabilitering krävs, går det inte att starta en rehabiliteringsprocess. I de situationer där det 

inte är fara för liv och hälsa och stora skador på egendom men när det ändå finns misstankar 

att de brukar någon form utav drog, menar skribenterna att det inte går att göra ett drogtest. 

Detta medför i praktiken att rehabilitering av arbetstagare med drogproblem inte kan 

genomföras. De menar även i sin kritik att de slumpmässiga drogtesterna kan komma att bli 

otillåtna och genomförbara endast om rekvisiten om säkerhet är uppfyllda. Eftersom problem 

med alkohol och narkotika på arbetsplatserna är ett allvarligt problem, ligger det i allas 
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intresse att drogproblem upptäcks tidigt och att det därigenom går att sätta in alla nödvändiga 

resurser för att en rehabilitering ska kunna genomföras på ett bra sätt. De är även av 

uppfattningen att utandningstester för att upptäcka alkohol inte är tillåtet förutom när det sitter 

i bilar med alkolås. 

Engblom från TCO och Hult från ST håller inte alls med i kritiken som framförs av Sydolf 

och Ljung. De menar att de i artikeln bortser från det faktum att drogtester kan vara 

berättigade om verksamheten är utav en speciell karaktär. T ex fryshusmålet där det var 

mycket viktigt att verksamheten ingav förtroende åt allmänheten. Därmed menar de att det 

inte bara är säkerhetsaspekten som behöver spela in för att få till stånd en medicinsk 

undersökning. När det gäller utandningsprov tolkar de lagförslaget annorlunda. De menar att 

det är fullt tillåtet att utföra utandningsprov helt enligt de regler som uppställts för övriga 

drogtester. De menar istället att alkolås i fordon inte ska ses falla inom ramen för lagförslaget. 

Engblom och Hult skriver vidare att det nya lagförslaget kommer strukturera upp 

möjligheterna att utföra drogtester. Nu kommer det kunna genomföras i de flesta olika 

verksamheter bara det är för ett berättigat mål. Tidigare har det enligt praxis varit upp till 

arbetsgivaren att i princip fritt bestämma när en arbetstagare ska gå med på ett drogtest. Har 

arbetstagaren då vägrat har det varit stor risk att han eller hon blivit uppsagd. De pekar även 

på nödvändigheten av att testerna och resultaten behandlas på ett korrekt sätt av ackrediterad 

sjukvårds- och laboratoriepersonal.
58

 

Engblom och Hult sammanfattar nuvarande rätt och utredningens förslag på följande sätt: 

”Sett som en helhet överväger dock förslagets förtjänster. Två principer står mot varandra. 

Den princip som gäller idag är arbetsgivarens godtycke. Den princip som utredningen 

föreslår innebär en avvägning mellan arbetstagares och arbetssökandes intresse av skydd för 

den personliga integriteten och de motstående intressen som finns på arbetsgivarsidan.”
59

 

 

Till synes finns det olika synpunkter på hur utredningens lagförslag tagits emot. Beroende på 

vilka intressen som beaktas ses förslaget som bra eller dåligt. I min analys nedan redogör jag 

för både för och nackdelar som jag ser med det nya förslaget. 
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3 ANALYS 

 

3.1 Gällande rätt 

 

Idag finns det inte någon lag som specifikt reglerar integriteten vid drogtester i arbetslivet. Vi 

har däremot andra lagar som skyddar integriteten på andra plan såsom personuppgiftslagen 

och datalagen. Där regleras bland annat hur hanteringen av personuppgifter ska gå till, hur de 

får sparas och i vilka ändamål de får användas.  Det regleras även i datalagen hur övervakning 

av mail och annan information på internet får användas. Detta är till för att skydda den 

personliga integriteten. 

När det gäller skyddet av arbetstagaren och dennes integritet vid medicinska undersökningar 

såsom drogtester finns det idag ingen lag för att klargöra rättsläget. Datalagen har kommit till 

efter att användandet av datorer och internet ökat. På senare tid har det som Holmberg
60

 och 

Junesjö
61

 påpekat skett en väldigt stor ökning av antalet drogtester i arbetslivet och då anser 

jag det är naturligt att lagstiftningen utökas med lagregler för att förtydliga vad som gäller.  

Som rättsläget ser ut idag använder man sig av lagar vars syfte inte varit att behandla huruvida 

en arbetsgivare får genomföra drogtester eller inte. Det anser jag vara ett problem för att det 

ger upphov till tolkningar som inte är i linje med lagens ändamål.  

 

I 2 kap. 6 § RF står det att ”varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot 

påtvingat kroppsligt ingrepp”.  

Detta menar jag medför att om en arbetsgivare agerar som det allmänna och genomför ett 

drogtest bryter denne mot grundlagen och därför är drogtestet inte tillåtet. Skulle den 

offentlige arbetsgivaren agera som den privata kan det medföra att 2 kap. 6 § RF inte är 

tillämpbar och därmed behandlas utifrån privaträttsliga regler. 

2 kap. 6 § RF gäller endast när det kroppsliga ingreppet är påtvingat. Går en arbetstagare 

frivilligt med på att genomföra ett drogtest är lagregeln inte tillämpbar. Som tidigare sagts i en 

dom
62

 från AD är det inte frivilligt om det finns risk att arbetstagaren förlorar sin anställning 

vid en eventuell vägran.  

Vidare kan det göras undantag från 2 kap. 6 § RF om det finns reglerat i lag. En sådan 

lagregel är som tidigare sagts 30 § LOA. Problemet med 30 § LOA är att i förarbetet 
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behandlas inte drogtester i form utav urinprov som är den vanligaste testmetoden för att 

påvisa narkotika. Men med tanke på att syn och hörsel, men framförallt blodprov innefattas av 

kroppsligt ingrepp, anser jag att även drogtest i form utav urinprov falla inom ramen för 

kroppsligt ingrepp, då det inte bör ses som större ingrepp i den personliga integriteten än 

blodprov. När ett drogtest ska genomföras enligt 30 § LOA måste en säkerhetsrisk föreligga 

och det måste finnas ett giltigt kollektivavtal där det är överrenskommet om att drogtester får 

genomföras. Det ger alltså den fackliga organisationen möjlighet att inte tillåta drogtester på 

sina medlemmar. Drogtesterna skall även ske rutinmässigt för att vara tillåtna. Det skydd som 

getts de offentliganställda har varit starkt och det har gjort att det bara finns ett fall som berör 

frågan och det är AD 1984 nr 94.  

I den privata sektorn finns det flera fall som berört tillåtligheten av att genomföra drogtester. 

Gemensamt för alla och till skillnad från fallet från den offentliga sektorn är att drogtesterna 

varit tillåtna. Utgångspunkten i fallen har varit att arbetsgivaren enligt 3 kap. 2 § AML får 

genomföra drogtester om det är för att upprätthålla säkerheten. Det tillhör arbetsgivarens 

arbetsledningsrätt. 

Genom praxis har det fastställts kriterier för vad som anses vara godtagbara skäl för att 

genomföra drogtester ur säkerhetssynpunkt. 

Den så kallade ställningsbyggardomen
63

 har varit det viktigaste fallet när det gäller 

tillåtligheten av drogtester på den privata sektorn. De två ställningsbyggare som vägrat 

genomgå ett utav arbetsgivaren beordrat drogtest blev uppsagda från sina anställningar. AD 

har varit tydliga med att påpeka att det riskfyllda arbete som medarbetarna utförde 

legitimerade att arbetsgivaren ur säkerhetssynpunkt fick genomföra drogtester på de berörda 

arbetstagarna. Däremot menar jag att det förmodligen inte skulle vara tillåtet att drogtesta 

personal som inte genomförde det riskfyllda arbetet. Det menar jag eftersom AD ingående 

tagit ställning till och visat att det är specifikt de som utför riskmomentet som kan drogtestas. 

Ställningsbyggarna arbetade ute på byggen och att jämställa dem med personal på kontoret 

hade därmed fallit utanför 3 kap. 3 AML. 

Ett fall
64

 där arbetsgivaren fick drogtesta personal som inte utförde det riskfyllda arbetet berör 

OKG. AD fann att en städare vid OKG var tvungen att genomgå drogtester. Varför behövde 

någon som till synes utför ett helt ofarligt arbete behöva genomgå ett drogtest med hänvisning 

till säkerheten? Bedömningen görs med hänvisning till att ett kärnkraftverks verksamhet är en 

speciellt riskfylld arbetsplats och därför bör alla arbetstagare kunna testas. Dessutom är det 
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viktigt att gentemot allmänheten kunna visa att ett kärnkraftverk är en drogfri miljö. Det inger 

förtroende. Jag anser därför att liknande verksamhet med sådana allvarliga risker och behov 

av förtroende får testa hela sin personalstyrka. 

I det sista fallet
65

 jag behandlat är situationen annorlunda. Där har det inte funnits någon 

säkerhetsaspekt. Det har alltså inte varit fråga om risk för liv eller hälsa. Istället har AD 

fokuserat på det faktum att Fryshusets verksamhet är utav sådan art att de måste kunna visa att 

deras arbetstagare är drogfria. Skulle de inte kunna visa att de är drogfria skulle det kunna 

skada verksamheten, eftersom allmänhetens förtroende för organisationen urholkas. Det finns 

dock likheter med kärnkraftverket, det handlar om förtroende för verksamheten. Därför anser 

jag att övrig personal på Fryshuset bör kunna drogtestas för att säkerställa förtroendet. 

AD menar alltså att arbetstagaren varit skyldig att genomgå drogtestet inom ramen för 

arbetsledningsrätten, verksamhetens art och för att en drogfri miljö ska kunna upprätthållas så 

att förtroendet för organisationen inte skadas. 

För att svara på frågan om vilket skydd som ges den personliga integriteten och när drogtester 

i arbetslivet är tillåtet, måste man ta hänsyn till omständigheterna vid varje fall. Dock är det 

klart att om det är risk för liv och hälsa kan arbetsgivaren genomföra drogtester på 

arbetstagarna. Dels kan det vara sådan verksamhet som är så riskfylld att alla arbetstagare kan 

testas. Eller kan det vara en viss del av arbetstagarna som får drogtestas då de utför sådant 

arbete som innebär risker för liv och hälsa, medan övrig personal inte behöver testas då det 

inte utför den typen av arbete. Det sista fallet behöver inte innebära någon säkerhetsrisk men 

däremot ska verksamheten vara av sådan art att drogtester legitimeras för att förtroendet 

skulle bestå. Det kan öppna för att flera verksamheter som anses behöva inge förtroende kan 

komma att få testa sina anställda. Här menar jag att det är svårbedömt vilka organisationer 

som ska få drogtesta sina anställda. Ska lärare på privatskolor få testas då de arbetar med 

barn? Kan arbetsgivaren inte styrka att det innebär en säkerhetsrisk med drogpåverkan 

personal eller att förtroendet måste upprätthållas får det svårt att motivera ett drogtest. 

Dessutom gäller det att proportionalitet föreligger. Är säkerhetsrisken eller verksamhetens art 

av ringa betydelse och det gör att den personliga integriteten väger tyngre får sålunda inte 

drogtestet genomföras. Viktigt att tänka på är att en arbetstagare aldrig behöver genomgå ett 

drogtest mot sin vilja, dock kan det medföra att arbetstagare kan omplaceras eller sägas upp 

från sin anställning. 
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3.2 SOU 2009:44 

 

Vilka förändringar kommer lagförslaget i utredningen SOU 2009:44 få för gällande rätt? 

 

Det kan uppfattas som att arbetsledningsrätten minskar och att integritetsskyddet ökar för 

arbetstagare och att det blir svårare för företagen att genomföra drogtester om lagen träder i 

kraft. Jag tror inte att det kommer ske några omfattande förändringar på den privata sektorn, 

då lagen i stort sett bygger på rättspraxis som utformats tidigare. Däremot kommer den 

offentliga sektorn i och med lagförslaget att behandlas på samma sätt som den privata. Det 

kommer medföra att om 30 § LOA ersätts kommer inte enbart säkerhetsaspekten beaktas vid 

ett eventuell tillåtlig drogtest, utan även verksamhetens speciella karaktär och om det ingår 

som ett led i rehabilitering. Att den offentliga och privata sektorn ska behandlas lika i detta 

avseende är för mig en självklarhet. 

  

Det tredje kravet för att få genomföra ett drogtest, när det gäller som ett led i en rehabilitering, 

har det tidigare inte funnits något stöd för. Om en arbetstagare haft problem med alkohol eller 

droger kan alltså arbetsgivaren kräva ett drogtest för att säkerställa att rehabiliteringen 

fungerar. Sydolf och Ljung menar i sin artikel
66

 att om drogtester inte får göras innan 

rehabiliteringen påbörjats går det inte att upptäcka missbruket. Jag kan hålla med om att det 

kan vara svårare upptäcka om en person har ett missbruk som den själv vägrar erkänna. 

Samtidigt efter att ha analyserat utredningen anser jag inte att målet är att upptäcka ett 

eventuellt missbruk utan istället är målet att se att en påbörjad rehabilitering fungerar. Som 

exempel förklarar man att det kan vara ett kontrakt mellan en arbetsgivare och arbetstagare 

om att under rehabiliteringen ska arbetstagaren gå med på regelbundna drogtester. Det är 

alltså en kontrollmetod som kan användas på en arbetstagare som redan erkänt sitt missbruk 

och gått med på att få hjälp och stöd. Det framgår av utredningen att proportionalitet ska 

föreligga. Om det finns åtgärder som är mindre integritetskränkande än drogtester ska de först 

användas för att upptäcka eventuellt missbruk. Dessutom gäller det förstås arbetstagare som 

inte faller inom ramen för något av de andra två kriterierna. Är det risk för liv och hälsa om en 

arbetstagare missbrukar droger går det att utföra drogtesterna i alla fall. 

En punkt som är viktigt med den nya lagen är att det i förarbetena sker förtydliganden om vad 

som går under benämningen drogtest och tillåtligheten av dem. Jag själv menar det är svårt att 
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utläsa i författningarna och jag anser att gemene man inte ska behöva gå till förarbeten och 

rättspraxis för att få en fingervisning om vad som är tillåtet. Tidigare har det varit otydligt 

med vilka typer av drogtester som varit tillåtna. I och med utredning framgår det att ett 

urinprov för att påvisa förekomsten av narkotikaklassade preparat eller ett utandningsprov för 

att påvisa förekomsten av alkohol i blodet faller inom ramen för medicinsk undersökning. 

Dessutom innefattas doping och andra former av drogtester. I rättsfall
67

 gjordes bedömningen 

att ett utandningsprov för att visa förekomsten av alkohol inte var tillåtet. Efter en noggrann 

genomgång och efter att bedömt hur den nya lagen ska tillämpas anser jag att det nu kommer 

vara tillåtet. I utredningens 7 § lagförslaget om integritetsskydd i arbetslivet jämställs 

alkoholtest med narkotika- och andra drogtester. 

  

Det lagrum som reglerar vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att ett drogtest ska vara 

tillåtet ska enligt förslaget vara semidispositiv. Det innebär att det genom centrala avtal kan 

avtalas om andra kriterier än vad som framgår av lagen så länge det är för ett berättigat mål. 

Här anser jag att det gäller att vara restriktiv med tillåtligheten av berättigade mål. Är man 

inte det finns risken att integritetsskyddet för arbetstagaren urholkas istället för att stärks. 

I gällande rätt finns det inga speciella krav på hur drogtesterna ska utföras, men i lagförslaget 

som lagts fram ska testerna utföras på sådant sätt att risken för manipulation minskar. Det i sin 

tur medför ett måste för att de medicinska undersökningarna utförs och analyseras av 

ackrediterad personal för att säkerställa att det är etisk korrekt och att resultatet av 

undersökningen är tillförlitligt. Att reglerna för hur medicinska undersökning ska utföras 

stärks är positivt, både för arbetstagare och arbetsgivare Jag menar att det bör ses som mindre 

integritetskränkande om det utförs på ett korrekt sätt vilket hjälper arbetsgivarna att utföra 

medicinska undersökningar, samt att för både arbetsgivare och arbetstagare är det viktigt att 

resultatet av en sådan undersökning går att lita på. 

En annan aspekt är allmänhetens möjlighet att förstå vilka regler som gäller. Gällande rätt 

baseras som sagt på lagar som inte har som funktion att reglera tillåtligheten att utföra 

drogtester på arbetsplatsen. Även praxis är i många fall svårtolkade för den vanlige 

arbetstagaren. Men att det skulle vara som Engsblom och Hult skriver; att det är 

arbetsgivarens godtycke som bestämmer om en medicinsk undersökning är tillåten idag håller 

jag inte med om. Rättspraxis och författningar reglerar utförandet av medicinska 
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undersökningar men det är otydligt och svårtolkat. Därför är det bra att om lagen om 

integritetsskydd i arbetslivet träder i kraft för att förtydliga vilka regler som tillämpas och att 

arbetstagare lätt kan utläsa i lag vad som gäller. Det skulle medföra ett lättillgängligare 

rättsläge för allmänheten. Dock anser jag att det kunde vara ännu tydligare om vilka mål som 

kan anses vara berättigade att avtala om för att genomföra ett drogtest. Avsaknaden av 

exempel i utredningen menar jag är till nackdel för tydligheten på den punkten.  

Samtidigt anser jag att när det gäller säkerheten måste det gå att resonera kring tillåtligheten 

av ett drogtest. Det är omöjligt att på förhand ställa upp alla fall där det är tillåtet. Utan det ska 

precis som den nya lagstiftningen tillåter finnas möjlighet att från fall till fall bedöma om 

vilka risker som föreligger och om de väger tyngre än ingreppet i den personliga integritet 

som ett drogtest skulle medföra. 

 

4 Slutsatser 

 

Gällande rätt har brister i tydlighet om när det är tillåtet för en arbetsgivare att drogtesta sin 

personal. Den bygger på lagar och rättspraxis som inte haft något syfte att reglera denna typ 

av frågor. På senare tid har antalet drogtester på arbetsplatser ökat kraftigt och därmed ökar 

också behovet om en ny lag som har till uppgift att reglera integritetsskyddet i arbetslivet. 

Gällande rätt har i många avseenden fungerat bra och därför bygger det nya lagförslaget också 

i flera delar på gällande rätt. Samtidigt finns det saker som varit mindre bra. Lagförslaget som 

lämnats har som främsta uppgift att göra rättsläget mer lättillgängligt. Förslaget förtydligar 

vad som kan anses ingå i medicinsk undersökning, hur den ska utföras och när den får 

genomföras. För att skyddet ska stärkas som är den effekt som ska uppnås gäller det att vara 

restriktiv i vilka ändamål som är berättigade för att tillåta ett drogtest.  
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Förkortningslista 

 

AD – Arbetsdomstolen 

AML – Arbetsmiljölagen 

EES – Europeiska ekonomiska samarbetsrådet 

LOA – Lagen om Offentlig anställning 

OKG – Oskarshamns kärnkraftverk 

RF – Regeringsformen 

SOU – Statens offentliga utredningar 

ST – Fackförbund för statligt anställda 

TCO – Tjänstemännens centralorganisation 
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