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1. Inledning 

1.1 Ämne 

Drogtester på våra arbetsplatser - ett effektivt och motiverat sätt att förebygga 

olycksfall, ohälsa, missbruk och frånvaro eller en obefogad, tvångsbaserad 

kontrollåtgärd som befäster makthierarkiska strukturer på arbetsmarknaden? Ja, om det 

tvistas det, trots att drogtester idag är ett relativt vanligt förekommande inslag i 

arbetslivet.  

 

Drogkonsumtion kan öka risken för sjukdom, skador och olyckor och det är knappast 

kontroversiellt att hävda att drogkonsumtion utgör ett stort samhällsproblem som bör 

förebyggas av olika institutioner och på olika samhällsplan.
1
 Förebyggandet av 

drogkonsumtion och de problem som denna konsumtion kan leda till innebär att 

integritetskränkande åtgärder behöver vidtas gentemot enskilda. En vedertagen metod 

för att upptäcka, och indirekt även förebygga, narkotikakonsumtion är att låta en individ 

lämna drogtest.
2
 När det allmänna uppträder i en roll av offentlig maktutövare finns det 

regler om hur och när dessa ingrepp kan företas. Regeringsformen (RF) uppställer krav 

på att vissa åtgärder som det offentliga vidtar ska ha stöd i lag och vara nödvändiga i ett 

demokratiskt samhälle. Att reglera möjligheten för det allmänna att göra ingrepp i den 

enskildes privata sfär syftar till att bevara den enskildes integritet och värdighet och 

därutöver upprätthålla en gränsdragning mellan det privata och allmänna. På så sätt 

värnas demokratin och staten förhindras att på ett otillbörligt sätt registrera information 

                                                           
1
 Se Rapport 2010:13, Narkotikabruket i Sverige, 2003 Folkhälsoinstitutet och Artikel nr 2010-3-15 

Kostnader för alkohol och narkotika - Beräkning av samhällets direkta kostnader, 2003, Socialstyrelsen. 

Att narkotikabruk är ett samhällsproblem kommer jag här konstatera utan att i någon större utsträckning 

fördjupa mig i varför, i vilken utsträckning eller hur detta kommer sig. Jag väljer att endast hänvisa till de 

två ovan nämnda och aktuella rapporterna som påvisar narkotikas negativa verkningar på individen och 

samhället. Det ska emellertid framgå att jag i allra högst grad finner frågan om narkotika som 

samhällsproblem relevant för diskursen kring drogtester i arbetslivet. Tillåtligheten av drogtester och 

behovet av dessa torde rimligen vara avhängigt en slutsats om att det faktiskt föreligger konsumtion av 

droger, eller i vart fall en risk för sådan, hos arbetstagare och att detta påverkar dennes tjänsteutövning.  
2
 Det som här åsyftas är en analys av ett biologiskt material, som blod eller det i detta sammanhang 

vanligast förekommande, urin. Se bl.a. Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård - 

Vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och 

beroendeproblem Socialstyrelsen, 2007, Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om provtagning 

vid misstanke om bruk av narkotika och drograttfylleri (RPSFS 2006:1)(FAP 420-3) och Kriminalvårdens 

föreskrifter och allmänna råd om prov för drogkontroll (KVFS 2008:4). 
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och kontrollera enskilda.
3
 Men vad gäller på arbetsrättens område? Det finns ingen 

lagreglering som uttryckligen tillåter, förbjuder eller anger hur, av vem eller när 

drogtester i arbetslivet kan genomföras, trots att ett flertal utredningar vittnar om ett 

behov därav.
4
 På den privata sidan av arbetsmarknaden genomförs dessa åtgärder främst 

med grund i arbetsledningsrätten, vilket är en allmän rättsprincip om att arbetsgivaren 

har rätt att leda och fördela arbetet.
5
 För den offentliga arbetsmarknaden finns en 

reglering i 30 § LOA, som emellertid inte explicit reglerar drogtester utan rör periodiska 

hälsoundersökningar av arbetstagare inom vissa yrkesgrenar. Arbetsmiljölagen (AML) 

och personuppgiftslagen (PuL) är andra lagar som är tillämpbara på arbetsrättens 

område på såväl offentlig som privat sektor men som inte heller reglerar frågan explicit.  

 

Skydd för personlig integritet och privatliv återfinns i RF 2:6 och i Europakonventionen 

(EKMR). Kan dessa regler tillämpas avseende anställningsförhållanden, som bygger på 

avtalsrättslig grund? Föreligger det någon skillnad mellan offentliga respektive privata 

arbetsgivares möjligheter att genomföra drogtester? Begränsas den offentliga 

arbetsgivaren av skyddet mot kroppsliga ingrepp i RF 2:6? Om nej, innebär inte det att 

det sker en kränkning av den offentligt anställdas fri- och rättigheter? Om ja, inskränks 

därmed den offentliga arbetsgivarens arbetsledningsrätt avseende möjligheten till 

kontrollåtgärder? Dessa frågor och den oklarhet avseende gällande rättsläge kring 

kontrollåtgärder på arbetsmarknaden var vad som fick mig intresserad av att skriva om 

drogtester i arbetslivet. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att utreda rättsläget för tillåtligheten av drogtester i 

arbetslivet. Jag ämnar utreda rättsläget på den offentliga respektive privata 

arbetsmarknaden och fastställa om det föreligger någon skillnad i hur tillåtligheten av 

drogtester har reglerats och om det föreligger någon skillnad för arbetsgivarens, inom 

respektive kategori, möjligheter att beordra drogtester av arbetstagare. 

 

                                                           
3
 Prop. 1975/76:209 s. 128. 

4
 SOU 2009:44 främst kapitel 12 och SOU 2002:18 främst kapitel 6. 

5
 Glavå s. 673. 
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Jag avser endast att utreda de lege lata avseende drogtester av arbetstagare. Jag finner 

det dock ofrånkomligt att i redogörelsen av gällande rättsläge av denna komplexa fråga 

föra ett analyserande resonemang med ett mer moral- och värdeorienterade synsätt och 

analyser kommer göras löpande i texten.
6
 

1.3 Avgränsning 

Jag kommer avgränsa mig till att utreda hur den rättsliga situationen kring drogtester av 

tillsvidareanställda ser ut. Rättsläget för arbetssökande och uppdragstagare kommer ej 

utredas och jag kommer benämna den tillsvidareanställda som ”arbetstagaren”. 

 

Vad som omfattas av det jag i uppsatsen kallar drogtester är tester av narkotikaklassade 

preparat.
7
 Enligt gängse språkbruk bör droger kunna omfatta mer än narkotika, såsom 

alkohol och dopningspreparat, men inom arbetsrätten har ordet drog främst kommit att 

omfatta narkotika.
8
 Att denna distinktion görs till alkohol bör rimligen bero på att 

alkohol och narkotika till viss del ger upphov till olika problem och frågeställningar, 

främst för att alkohol till skillnad från narkotika är legalt att konsumera.
9
 Skillnaden 

ligger också i hur de tester som avslöjar konsumtion genomförs. Alkohol mäts genom 

utandningsprov medan narkotikatest vanligtvis kräver att den som testas lämnar 

urinprov. Därutöver bör det framhållas att det genom tiderna har varit mer socialt 

accepterat att konsumera alkohol än att narkotika. Narkotika är något som har 

förknippats med missbruk, socialt utsatthet och utanförskap medan alkohol är något 

som större delen av befolkningen intar mer eller mindre regelbundet.
10

 Att dessa 

skillnader föreligger har gjort att jag funnit det omöjligt att inom ramen för denna 

uppsats utreda vad som gäller båda avseende alkohol och droger. Dopning har större 

likhet med narkotikakonsumtion då den i de flesta fall också är illegal.
11

 Dessa preparat 

                                                           
6
 Jfr Jareborg s. 4 ”all vetenskaplig verksamhet går ut på att finna nya svar och bättre lösningar. Det är 

helt legitimt för en rättsdogmatiker att söka efter ideala lösningar”. 
7
Med narkotika avses substanser som upptas i förordning (1992:1 554) om kontroll av narkotika bilaga 1.  

8
 ILO Testing in the working place, s. 10. 

9
 Se Narkotikastrafflag (1968:64) 1 § punkt 6. 

10
 Arbetsdomstolen i domskälen i AD1998:97:”Först vill arbetsdomstolen framhäva den grundläggande 

skillnad som ligger i det förhållandet att det är straffbart att ta befattning med narkotika, medan bruket av 

alkohol är tillåtet och socialt accepterat. Det kan måhända också förhålla sig på det sättet att det föreligger 

en beaktansvärd skillnad från risksynpunkt sett från arbetsgivarens utgångspunkt mellan narkotika- och 

alkoholbruket.” I ILO Testing in the working place, s. 10, påpekas att det föreligger en skillnad i hur 

problemen kring alkohol och övriga droger bör angripas  
11

 Se lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel. 
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har jag valt att inte behandla främst av utrymmesskäl och för att narkotika för mig har 

framstått som ett mer generellt samhällsproblem än dopning. Med detta sagt kan det 

emellertid erinras om att alla droger kan ge upphov till likartade problem inom 

arbetsrätten, då påverkade arbetstagare med bristande omdöme kan utgöra risker i 

arbetslivet oavsett om de är påverkade av narkotika, alkoholer eller doping. De 

arbetsrättsliga sanktionsmöjligheter som finns är också samma avseende alla former av 

droger.  

 

Jag har valt att inte i någon större utsträckning beröra internationella konventioner, 

annat än EKMR, såsom ILO:s konventioner och FN:s allmänna förklaring om 

mänskliga rättigheter. Dessa är förvisso inte ointressanta för ämnet, men då diskursen 

om drogteser på den svenska arbetsmarknaden främst aktualiserar interna rättskällor och 

då konventionerna inte är rättsligt bindande på samma vis som EKMR och den interna 

rätten har jag valt att inte behandla dem närmare. Krav på medicinska kontroller har på 

några yrkesområden med speciella riskförhållanden reglerats explicit, dessa har jag 

också valt att inte behandla i uppsatsen, främst för att det jag inte finner att det 

föreligger någon rättslig oklarhet i de fall frågan regleras explicit.
12

 

1.4 Metod 

Jag kommer i utredningen av rättsläget, de lege lata, använda mig av den 

rättsdogmatiska metoden, även kallad traditionell juridisk metod. Jag kommer stegvis, i 

enlighet med den hierarki som inom rättsvetenskapen är vedertagen, undersöka vad de 

de traditionella rättskällorna; lagtext, offentligt tryck, rättspraxis och doktrin förtäljer 

avseende drogtestning i arbetslivet. Ett första steg i detta blir att identifiera vilka 

rättskällor som har bäring på problemet. Ett andra steg blir att fastställa dess innehåll 

genom att uttolka hur den aktuella rättskällan kan ha inverkan på tillåtligheten av 

drogtester i arbetslivet. Ett tredje steg blir att se dessa rättskällors innehåll integrerat och 

därigenom fastställa gällande rätt på området. 

                                                           
12

 Se bland annat lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, luftfartslagen (1957:297) 

och strålskyddslagen (1988:220). Andra bestämmelser som bör nämnas är 11§ lagen (1994:261) om 

fullmaktsanställning. Lagen är en speciallag i förhållande till LOA och gäller de som är anställda med 

fullmakt i myndigheter under regeringen.  
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1.5 Disposition 

Jag kommer att inleda med ett bakgrundskapitel som syftar till att sätta frågan om 

drogtester i en kontext, dels ämnesmässigt och dels historiskt. I detta kapitel kommer 

det även redogöras för hur begreppet personlig integritet definieras i sammanhanget. 

Därefter kommer det största och mest relevanta kapitlet, kapital 3, som har givits den 

övergripande titeln ”Gällande rättsläge avseende drogtester i arbetslivet”. Jag har velat 

behålla hela utredningen i ett och samma kapitel för att påvisa att det är en rättsfråga 

som utreds. Detta kapitel inleds med en redogörelse för den offentliga sektorn, dels för 

att det där finns en uttrycklig reglering och dels för att jag upplever att det är där den 

huvudsakliga problematiken uppstår. Avstamp kommer tas i Regeringsformen, som 

trots att den endast blir direkt tillämplig på den offentliga sektorn har såpass stor 

betydelse för debatten om personlig integritet i sin helhet att den behandlas 

inledningsvis under en egen rubrik. Efter avsnittet om offentlig sektor har jag valt att 

redogöra för de rättskällor som gäller generellt, alltså som utgångspunkt både för den 

offentliga och privata sektorn. Dessa är EKMR, personuppgiftslagen, arbetsmiljölagen 

och avslutningsvis arbetsledningsrätten och praxisen kring denna princip. 

Avslutningsvis kommer jag att avrunda med att i ett eget kapitel försöka sammanfatta 

och kommentera mina egna slutsatser. I syfte att föra framställningen framåt och för att 

behålla en röd tråd och ett sammanhang genom texten har jag valt att ha analyser 

löpande i texten.  
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2. Bakgrund 

2.1 Inledande om arbetsrättens historia och den rättsliga sfär som frågan 

om drogtester i arbetslivet uppkommer i 

Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare har i århundraden varit reglerat i olika 

former, den äldsta lagen i svensk rätt är 1664 års legostadga som främst reglerade 

förhållandet mellan den tidens ”arbetsgivare”, ofta en husbonde, och tjänaren inom 

jordbruket eller hushållet. De regler som gällde fram till industrialiseringen i mitten av 

1800-talet syftade främst till att främja produktivitet och arbetsledaren bestämde 

villkoren för arbetets bedrivande i stort sett ensidigt.
13

 I och med samhällsutvecklingen, 

industrialismens och liberalismens framtåg började dock arbetarna i mitten av 1800-talet 

att sammansluta sig i kollektiva fackföreningar och även arbetsgivarna började 

sammansluta sig. 

 

Liberalismen och dess idéer om tillgång och efterfrågan, närings-, och avtalsfrihet 

utgjorde ett hot mot den svaga arbetstagaren och behovet av att sammansluta sig och 

genom att till exempel genomföra strejker bilda en mer jämställd part gentemot den 

starka arbetsgivaren blev under denna tid större.
14

 De organisationer som bildades, LO 

och SAF (idag Svenskt Näringsliv), som än idag verkar med avgörande betydelse på 

arbetsmarknaden började på denna tid att träffa avtal om samförståndslösningar. Genom 

ett avtal, den så kallade decemberkompromissen, som slöts 1906 erkände 

arbetsgivarsidan arbetstagarnas rätt att fackligt förena sig och arbetstagarsidan erkände 

arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbete och fritt anställa och avskeda.
15

 

Arbetsgivarens rätt att leda arbetet som den kommer till uttryck i 

decemberkompromissen utgör den historiska grunden till den än idag gällande 

arbetsledningsrätten, som är av avgörande betydelse för frågan i denna framställning 

och som det kommer redogöras för nedan. Decemberkompromissen och det år 1938 

upprättade Saltsjöbadsavtalet, som innehöll bestämmelser om bland annat stridsåtgärder 

och gemensam förhandlingsordning, kom att bli tongivande för svensk arbetsrätt i 

många decennier framöver. I och med det sistnämnda avtalet fastslogs att avtal ska vara 

                                                           
13

 Sigeman s. 16. 
14

 Adlercreutz och Mulder s. 22. 
15

 Hansson s. 37. 
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det primära instrumentet för att genomföra förändringar på arbetsmarknadens område 

och Saltsjöbadsavtalet innebar också att arbetsmarknadens parter åtog sig att 

självständigt reglera förhållandena på arbetsmarknaden utan inblandning av 

lagstiftaren.
16

 Ända in på 1970-talet upprätthölls i stort parternas vilja att reglera 

förhållandena på arbetsmarknaden självständigt. Ökade krav på medbestämmande och 

att arbetsgivarens fria ledningsrätt skulle inskränkas framfördes dock senare av 

arbetstagarsidan och som svar på dessa krav infördes flera lagar, de mest betydelsefulla 

blir lagen om anställningsskydd (LAS) som införs år 1974 (idag ersatt av LAS 1982:80) 

och lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) som införs år 1976. LAS syftade, 

och syftar än idag, till att öka arbetstagarens anställningstrygghet genom att bland annat 

inskränka rätten att säga upp (7 §) eller avskeda (18 §) anställda, reglera turordning vid 

uppsägning (22 §) och särskilt skydda de som haft anställning länge eller de som har 

nedsatt arbetsförmåga (23 §). MBL syftade, och syftar än idag, till att ge 

arbetstagarorganisationer möjlighet till inflytande på ledningen av verksamheten i form 

av en förhandlings- och informationsskyldighet för arbetsgivaren (MBL 10-13 §§ och 

MBL 18-22 §§) och lagen innehåller även de grundläggande reglerna om föreningsrätt 

och kollektivavtal (se särskilt 7-8 §§ och 27 §).
17

 Under senare år har arbetsgivaren 

således genom lag ålagts en mängd skyldigheter gentemot arbetstagarsidan. Utöver de 

begräsningar av arbetsgivarens handlingsutrymme som uppkommer i LAS och MBL 

kan här nämnas att arbetsgivaren bär ett ansvar för arbetsmiljöfrågor enligt 

arbetsmiljölagen (AML) och även ett långtgående rehabiliteringsansvar enligt bland 

annat AML 3:2 a tredje stycket och kapitel 22 i lagen om allmän försäkring. I 

sammanhanget ska även fackliga organisationers möjlighet att vidta stridåtgärder, som 

är grundlagskyddad i RF 2:14, nämnas. En redogörelse för innebörden av och 

begränsningarna av möjligheterna till stridsåtgärder ligger utanför denna framställnings 

område och nämns nu endast för att påvisa att möjligheten att vidta stridsåtgärder utgör 

ett påtryckningsmedel som givetvis påverkar relationen mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. 

 

Vidare har genomförandet av drogtester i arbetslivet, utöver arbetsledningsrätten, sin 

grund i utvecklandet av arbetsskyddet, som dels har skett genom lagstiftning och dels 

                                                           
16

 Adlercreutz och Mulder s. 22 
17

 A. a. s. 53 ff. 
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genom samförståndslösningar mellan arbetsmarknadens parter.
18

 År 1889 infördes den 

första arbetsskyddslagen i Sverige och år 1928 hölls på initiativ av staten en 

arbetsfredskonferens som innebar att ett organiserat skyddsarbete vidtogs på många 

arbetsplatser. År 1942 träffade SAF och LO ett första avtal om säkerhet- och 

skyddsarbete. Avtalet har sedan dess utvecklats och år 1967 kom avtalet även att reglera 

frågor om företagshälsovård. Sedan dess har fler avtal slutits om arbetsmiljö och 

företagshälsovård. Från statens sida har åtgärder för att förbättra arbetsmiljön vidtagits 

genom införandet av AML, som ställer krav på bland annat produktkontroll och 

säkerhet, rehabilitering, tillhandahållande och anpassning av god arbetsmiljö.
19

 Hur 

utvecklandet av arbetsskydd och företagshälsovård har skett tydliggör hur det som 

kallas den ”svenska modellen” har fungerat. Problem på arbetsmarknaden har lösts 

genom avtal som främjar båda parternas och samhällets intressen av bland annat 

ekonomisk tillväxt, säker och rationell produktion och ökad levnadsstandard. Det kan 

också konstateras att vid sidan av samförståndslösningarna har statens agerande haft 

betydelse för utvecklingen. En lag om arbetsskydd infördes innan några 

samförståndslösningar framtogs och arbetsfredskonferensen år 1928 initierades av 

staten.
20

  

 

Sedan industrisamhällets framväxt har vår arbetsmarknad fortsatt att förändras och 

utvecklats. Sverige har inträtt i den Europeiska unionen, vilket har påverkat arbetsrätten 

dels genom att nya regler har införlivats och dels på grund av den fria rörligheten av 

varor och tjänster som, i likhet med den globala integration som sker mellan nationella 

ekonomier i och med det vi brukar kalla internationaliseringen, kan öka konkurrensen 

på arbetsmarknaden och sätta press på löne- och arbetsvillkor.
21

 I Sverige har vi 

utvecklat ett kunskapssamhälle där tjänstesektorn är större än tidigare. Att 

tjänstesektorn, där den personliga prestationen blir viktigare, har växt kan förklara att 

arbetsgivare idag lägger större fokus på individuella egenskaper, dels individuell 

kompetens som är svårutbytbar för arbetsgivaren och dels social kompetens och 

samarbetsförmåga. Den ökade individualiseringen på arbetsmarknaden och det 

omfattande ansvar som arbetsgivare har för sina anställda kan utgöra skäl till varför 

                                                           
18

 SOU 1996:63 s. 53 f. 
19

 A. a. s. 53 f. 
20

 A. a. s. 54. 
21

 Sigeman s. 19. 
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arbetsgivaren bör ha vida möjligheter att kontrollera sina anställda såväl innan 

rekrytering som under anställningens gång. 

  

Att inskränka arbetsgivarens möjligheter att vidta kontrollåtgärder skulle kunna hämma 

arbetsmarknaden, vilket kan verka negativt för hela produktiviteten, samhällsekonomin, 

välfärden och den enskildes möjlighet att försörja sig och också kunna öka risken för 

olyckor och skador. Samtidigt har samhällsutvecklingen inneburit att större fokus ställs 

på den enskildes mänskliga rättigheter och rätt att känna sig fri och självständig. Att 

diskussionen om drogtester på arbetsmarknaden har tagit fart på arbetsrättens område 

har bland annat sagts bero på att arbetstagarsidan känner en oro för att ny teknologi som 

möjliggör vidare kontrollåtgärder ska komma att inskränka arbetarnas privata sfär och 

att gränsen mellan det privata och det yrkesmässiga, social livet ska förskjutas.
22

 Utöver 

det ansvar arbetsgivaren har för arbetsmiljö och rehabilitering av arbetstagare kan det 

också uppmärksammas att arbetsgivaren på olika sätt också har ålagts en skyldighet att 

kontrollera sin arbetstagare i och med att samhället vill komma till rätta med strukturella 

missförhållanden och särbehandling. Ju fler kriterier, såsom ålder, kön och eventuella 

handikapp, arbetsgivaren har att beakta vid en individuell bedömning desto mer 

information om den enskilde kan denne behöva för att kunna göra en adekvat 

bedömning.
23

 Trots att detta argument kanske främst aktualiseras i en diskussion 

avseende kontroller av arbetssökande kan det vara intressant att se att vidtagande av 

kontrollåtgärder kan ha varierande orsaker. I ett sådant samband kan det även finnas ett 

värde i att konstatera att den nya teknologin och de medicinska framsteg som gjorts har 

möjliggjort en viss kommersialisering av medicinska produkter av det slag som dessa 

drogtester. Trots att det kan föreligga ett behov att drogtester på vissa delar av 

arbetsmarknaden bör det uppmärksammas att drogtester den senaste tiden har blivit 

enklare, billigare och mer tillgängliga och det finns marknadsaktörer som tjänar pengar 

på dessa tester. Denna aspekt kan i sig påkalla en mer tydlig reglering av drogtestning 

av arbetstagare. Det kan också betraktas som påkallat att göra en utvärdering dels av 

vilka syften och dels vilka effekter drogtester har.
24

 

                                                           
22

 Källström Arbetsgivarens kontroll s. 86 
23

 SOU 2002:18 s. 50. 
24

Inom skolväsendet har sådana utvärderingar gjorts i viss utsträckning, se; 

http://www.ai.org/judiciary/citc/files/mock-law-school-class-article-1%281%29.pdf, och 

http://www.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/15173/LKT1041s2466_2469.pdf. 

http://www.ai.org/judiciary/citc/files/mock-law-school-class-article-1%281%29.pdf
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2.2 Personlig integritet 

Det finns i svensk rätt ingen legaldefinition av personlig integritet. Att ha rätt till en 

egen sfär kan ses som en fundamental del i ett demokratiskt samhälle då rätten 

möjliggör självbestämmande, avkoppling från sociala strukturer och annat som 

underlättar fritt tänkande och fri åsiktsbildning.
25

 Det kan vara svårt att definiera 

personlig integritet då det är högst personligt och avhängigt faktorer så som etnicitet, 

kultur och religion vad som uppfattas som integritetskränkande och det kan också 

förändras med tid och rum.
26

 I SOU 2002:18 definieras begreppet som ”varje individs 

rätt att ha en egen fysisk och psykisk sfär kring sig som denne ha rätt att avvisa 

oönskade intrång i”
27

 I SOU 2009:44 beskrivs personlig integritet som ”en rätt att få sin 

personliga egenart och inre sfär respekterad och att inte utsättas för kränkande 

behandling”
28

. 

 

Personlig integritet skyddas gentemot det allmänna uttryckligen i RF 2:6 andra stycket 

och i EKMR artikel 8. Någon reglering som direkt tar sikte på personlig integritet i 

arbetslivet finns inte. En diskussion kring personlig integritet uppstår sällan 

självständigt utan främst i relation till något annat intresse som vägs mot detta.
29

 På 

arbetsrättens område bör det handla om att hitta en balans där arbetsgivaren har 

möjlighet att tillgodogöra sig tillräcklig information för att dels kunna göra en adekvat 

bedömning av den anställde och dels kunna ta sitt ansvar för rehabilitering, arbetsmiljö 

och säkerhet utan att den anställde känner att kontrollen innebär ett oproportionerligt 

kränkande intrång i dennes personliga integritet. Det är inte svårt att tänka sig att det 

kan bli problematiskt att få till ett fullgott integritetsskydd i relationen mellan 

arbetstagare och arbetsgivare med tanke på hur arbetsmarknaden utvecklas där personlig 

kompetens och egenskaper får allt större betydelse och även med tanke på hur 

arbetsrätten är utformad, där arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljö, rehabilitering och 

säkerhet i många fall kräver att arbetsgivaren är insatt i arbetstagarens personliga 

förhållanden. Vad som uppstår är en grannlaga intressekollision mellan arbetstagarens 

                                                           
25

 Strömholm SvJT 1971 s. 695. 
26

 Ds Ju 1994:51 s. 8 f.  
27

 SOU 2002:18 s .53. 
28

 SOU 2009:44 s. 35. 
29

 SOU 2007:22 s. 52. 
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befogade intresse av personlig integritet och arbetsgivarens behov av att vidta 

integritetskränkande åtgärder för att tillvarata sina intressen. 

 

Med en rätt till personlig integritet gentemot det allmänna framstår individens känsla av 

frihet och självständighet som det övergripande syftet. I detta ligger ett intresse av att 

värna demokrati, mänsklig värdighet och den fria åsiktsbildningen och det är i dessa 

syften som RF1:2 och RF 2:6 instiftas. Det blir lite svårare att definiera vad en rätt till 

personlig integritet innebär enskilda emellan. Eller rättare sagt bör en rätt till personlig 

integritet enskilda emellan också bygga på en rätt till en känsla av frihet och 

självständighet. Det är emellertid något som, om man hårdrar det, endast kan 

upprätthållas enskilda emellan genom att det allmänna genom lag inför restriktioner för 

hur enskilda tillåts förhålla sig till varandra. Slutsatsen av detta resonemang skulle 

kunna bli att personlig integritet endast är något som kan aktualiseras i relationen 

mellan den enskilda och det allmänna, på så vis att det endast är lagstiftarens som kan 

förbjuda det allmännas och enskildas ingrepp i enskildas privata sfär. Det framstår dock 

som en något förenklad syn på personlig integritet. På arbetsrättens område bör det 

handla om att hitta en balans där arbetsgivaren har möjlighet att tillgodose sina intressen 

och möjliggöra att denne kan ta sitt ansvar utan att arbetstagaren känner att kontrollerna 

innebär ett oproportionerligt kränkande intrång i dennes personliga integritet. Det som 

blir en aning problematiskt avseende denna avvägning på arbetsrättens område är att det 

avseende offentliga arbetsgivare, om dessa betraktas som företrädare för det allmänna, 

finns ett uttryckligt skydd för personlig integritet i RF 2:6 vilket saknas på den privata 

arbetsmarkanden. Att den offentliga arbetsgivaren har ett ansvar att i sin roll som 

företrädare för det allmänna inte agera i strid med lagar och regler bör kunna lämnas 

oemotsagt. Vad som i större utsträckning öppnar upp för diskussion är den skillnad i 

skydd för den personliga integriteten som uppstår mellan den offentliga och privata 

arbetsmarknaden när den offentliga arbetsgivaren styrs av RF 2:6. Den enskilde 

arbetstagarens intresse av personlig integritet bör rimligtvis inte variera av om 

arbetsgivaren är offentlig eller privat aktör. Arbetstagarens relation till arbetsgivaren 

styrs, till allra största del, av samma regler oavsett om arbetsgivaren är offentlig eller 
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privat då anställningen i båda fallen bygger på avtal och inget skiljer den offentliga och 

den privata arbetsgivarens sanktionsmöjligheter åt.
30 

  

                                                           
30

 Prop. 1993/94:65 s. 30. 
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3. Gällande rättsläge avseende drogtester i arbetslivet 

3.1 Regeringsformen 

I RF 1:2 fjärde stycket, som är ett målsättningsstadgande för hur den offentliga makten 

och den samhälleliga verksamheten ska utövas, fastslås att den enskildes privat- och 

familjeliv ska värnas. Denna bestämmelse ger dock inga individuella rättigheter 

gentemot det allmänna, men anger i vilken anda samhället ska styras.
31

 I RF 2:6 andra 

stycket återfinns ett uttryckligt och bindande skydd mot betydande intrång i den 

personliga integriteten. Bestämmelsen gäller endast mycket ingripande åtgärder som 

innebär övervakning eller kartläggning av personliga förhållanden och som sker utan 

individens samtycke. Andra stycket i RF 2:6 tillkom vid den senaste ändringen av RF 

och skälen till ändringen är att man vill harmonisera den nationella grundlagen med 

bestämmelser i internationellt gällande regelverk som är bindande för Sverige, främst 

EKMR art 8.
32

 Tillägget syftar även till att förtydliga det ansvar lagstiftaren har för att 

utreda vad lagstiftningsåtgärder kan ha för innebörd för enskildas personliga integritet 

och tillbörligt ställa detta intresse mot andra i en lagstiftningsprocess.
33

 Att RF 2:6 

andra stycket endast omfattar betydande intrång som innebär kartläggning eller 

övervakning gör att bestämmelsen har begränsad betydelse för frågan om drogtester i 

arbetslivet. RF 2:6 första stycket däremot ger ett mer vitt omfattande skydd. RF 2:6 

andra stycket skyddar mot påtvingade kroppsliga ingrepp, kroppsvisitation, 

husrannsakan och andra liknande intrång. Bestämmelsen omfattar bland annat 

läkarundersökning, utandningsprov och blodprovstagning.
34

 Rättigheter som skyddas i 

RF kapitel 2 kan endast inskränkas i enlighet med RF 2:20-24. Avseende RF 2:6 kan 

bestämmelsen enligt RF 2:20 p 2 inskränkas genom lag om inskränkningarna är 

godtagbara enligt RF 2:21 vari det bland annat anges att inskränkningar endast får 

genomföras för att tillgodose ändamål godtagbara i ett demokratiskt samhälle och vidare 

                                                           
31

 Prop. 1975/76:209 s. 128. 
32

 Prop. 2009/10:80 s. 174 ff. 
33

 A. a. s. 175 och SOU 2008:3 s. 255 ff. 
34

 Prop. 1975/76:209 s. 56. 
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inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett 

åtgärden. 

 

För att klargöra vilken betydelse RF 2:6 första stycket har för tillåtligheten av drogtester 

bör dess rekvisit ställas mot förhållandena vid drogtestning i arbetslivet. För det första 

bör det utredas om de drogtester som utförs kan omfattas av kroppsliga ingrepp i 

paragrafens mening. Drogtester sker vanligtvis genom lämnande av urinprov, något som 

JO vid flertalet tillfällen har uttalat inte bör innebära kroppsligt ingrepp av det slag som 

RF 2:6 skyddar mot.
35

 JO har dock även varit av den motsatta åsikten, senast år 2009 

där JO uttalar att urinprovtagning inte uttryckligen anges i förarbetena till 

bestämmelsen, men att ingreppet sakligt sett med hänsyn till den grad av 

integritetsintrång som det innebär bör kunna jämställas med andra ingrepp såsom 

utandningsprov och blodprov, som otvivelaktigt hänförs till skyddsområdet för RF 

2:6.
36

 Vidare framhäver JO i 2009 års uttalande att det är förenligt med ändamålet med 

RF 2:6 att inte endast ge skydd mot kroppsligt våld utan även mot andra intrång i den 

kroppsliga integriteten.
37

 I SOU 2002:18 uttalades att det inte ska uteslutas att drogtester 

kan omfattas av skyddet då det är drogtestningen i sig som är integritetskränkande 

oavsett hur testen fysiskt genomförs.
38

 I SOU 2009:44 ges inga uttalanden som kan ge 

vägledning för hur urinprov ska bedömas utefter RF 2:6.
39

 Det är inte möjligt att komma 

till någon annan slutsats än att det föreligger en rättslig oklarhet avseende vilket 

förhållanden urinprov och drogtester vidtagna därigenom har till RF 2:6. JO:s senaste 

uttalanden talar dock för att dessa ska omfattas av skyddet i RF 2:6. Det kan inte heller i 

enlighet med de resonemang som förs i SOU 2002:18 kunna uteslutas att drogtester kan 

omfattas av skyddet även om urinprov som sådana ej omfattas. 

 

Utöver kravet på kroppsligt ingrepp bör bestämmelsens tvångsrekvisit analyseras ur ett 

arbetsrättsligt perspektiv. Det krav bestämmelsen uppställer på att ingrepp ska vara 

påtvingade kan, inte minst inom arbetsrätten, innebära vissa gränsdragningsproblem. I 

de fall staten genom direkt våldsanvändning eller på annat vis genomdriver en åtgärd 

                                                           
35

 Se exempelvis JO 1988/89 s. 350, 1993/94 s. 283 och 1995/96 s. 294. 
36

 Prop. 1975/76:209 s. 56. 
37

 JO 2009-03-27 dnr 5978-2006. 
38

 SOU 2002:18 s. 150. 
39

 SOU 2009:44 s. 150 f. 
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där de disponerar ett maktmedel bör det vara klart att det föreligger tvång.
40

 Inom 

arbetsrätten kan tvånget framstå som mer relativt. I AD 1984 nr 94
41

 hade en 

arbetstagare utan förbehåll beordrats att genomgå en psykiatrisk läkarundersökning. Om 

arbetstagaren hade vägrat att genomgå undersökningen hade denne riskerat att bli 

föremål för omplacering alternativt blivit uppsagd. Beordrandet av läkarundersökningen 

grundade sig på en myndighetsföreskrift som hade som syfte att upprätthålla säkerheten 

i den offentliga verksamheten. Domstolen uttalade att hot om sanktion, och inte endast 

våld eller hot om våld, bör omfattas av tvångsrekvisitet för att det skydd som 

bestämmelsen avser att ge ska kunna upprätthållas. Domstolen ansåg att tvång förelåg 

och arbetsgivaren kunde i detta fall inte beordra läkarundersökningen utan lagstöd, 

vilket det inte fanns på denna tid. Av en annan åsikt var den skiljaktige i AD 1984 nr 

94. Han ansåg nämligen att de interna föreskrifterna om att arbetstagare skulle genomgå 

läkarundersökning inte alls stred mot RF 2:6. Hur skiljaktige motiverar detta kommer 

jag återge mer ingående i avsnitt 3.2.1 om AD 1984 nr 94. Här nämns uttalanden endast 

för att belysa att det finns en diskussion kring domstolens grundlagstolkning av 

tvångsrekvisitet i RF 2:6. Gällande rättsläge bör dock vara att tvångsrekvisitet betraktas 

som uppfyllt då arbetsgivaren utan samtycke vidtar åtgärder i ett offentligrättsligt syfte 

och förfogar över något sanktionshot för att få denna åtgärd genomförd. 

 

Att RF 2:6 kräver tvång innebär att kroppsliga ingrepp som sker frivilligt eller med 

samtycke inte omfattas av bestämmelsen. Arbetstagare kan alltså lämna medgivande till 

ingrepp som annars skulle omfattas av grundlagsskyddet. JO har uttalat att ett samtycke 

alltid måste lämnas frivilligt och att hot om sanktion ej får förekomma.
42

 Vidare har JO 

avseende samtycke till kroppsliga ingrepp i anställningsförhållanden uttalat att höga 

krav måste ställas på förvissningen om frivillighet avseende tester av anställda, som 

normalt får antas inta en ett underläge gentemot sin arbetsgivare.
43

 

 

Något kort bör sägas om innebörden av att kapitel 2 RF är begränsat till att förbjuda de 

allmänna att vidta åtgärder som kränker den enskildes fri- och rättigheter. 

Bestämmelsen gäller inte enskilda emellan och den ger heller inte det allmänna någon 

skyldighet att aktivt agera för att skydd ska upprätthållas enskilda emellan. I den 

                                                           
40

 Petrén och Ragnemalm s. 54 f.  
41

 Rättsfallet refereras och diskuteras vidare i avsnitt 3.2.1 
42

 JO 1984/85 s. 227 och JO:s beslut 27 maj 2003 med dnr 755-2003. 
43

 JO 2006/07 s. 97. 
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utredning som föranledde utformningen av andra kapitlet RF uttalades att det inte var 

praktiskt möjligt att grundlagsreglera ett skydd för fri- och rättigheter mellan enskilda, 

men att förhållanden enskilda emellan ”kan ha sådan betydelse för det demokratiska 

styrelseskicket, att de av politiska och psykologiska skäl borde kunna ges den dignitet 

som en grundlagsreglering för med sig”.
44

 Bestämmelserna kan således inte aktualiseras 

enskilda emellan, men de värden som reglerna avser att skydda kan i vissa fall vara 

befogat att upprätthålla även i relationen mellan enskilda. 

 

Sammanfattningsvis kommer man till slutsatsen att RF 2:6 är tillämplig avseende 

drogtester på den offentliga arbetsmarknaden. Rättsläget kan dock inte bedömas som 

annat än oklart. Frågan har inte varit uppe för prövning i domstol och uttalanden av 

varierande innebörd har gjorts av JO och i de statliga utredningar som berört ämnet. 

 

Innan vi lämnar avsnittet om RF bör två andra regler som har betydelse för frågan 

behandlas. Den första är RF 8:2 vari det anges att föreskrifter som reglerar förhållandet 

mellan enskilda och det allmänna måste meddelas genom lag. Åligganden som 

uppkommer i och med en anställning inom stat eller kommun har dock i förarbetena 

uttryckligen undantagits från tillämpningen av RF 8:2.
45

 Det har likväl hävdats att det 

krävs lagstöd om dessa åligganden innebär ingrepp av rättighetsinskränkande karaktär.
46

 

Skälet till att relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare undantagits är att man 

ansett åligganden uppkomna i en anställning vara frivilliga.
47

 Det har också hävdats att 

den privatisering som skett av de offentliga anställningarna, då civilrättsliga regler i 

större utsträckning börjat tillämpas i det offentliga anställningsförhållandet, gör att det 

inte föreligger något tvång utan att de ingrepp och kontroller som sker har avtalsrättslig 

grund och inte kräver lagstöd enligt legalitetsprincipen eller RF 8:2.
48

 Det framstår inte 

för mig som annat än oklar huruvida bestämmelsen kan anses omfatta drogtester 

vidtagna i arbetslivet. Kontrollåtgärder vidtagna av privata arbetsgivare kan inte 

omfattas, men de offentliga arbetsgivarnas kontroller torde rimligtvis omfattas om man 

kommer till slutsatsen att deras kontrollåtgärder omfattas av RF 2:6.  

 

                                                           
44

 Prop. 1975/75 s. 96 ff. 
45

 Prop.1973:90 s. 302. 
46

 Prop.1975/76 s. 161. 
47

 Strömberg Normgivningsmakten s. 158. 
48

 Källström Arbetsgivarens kontroll s. 92. 
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Den andra regeln i RF som har betydelse för offentliga anställningar är RF 12:7 som 

anger att grundläggande bestämmelser om statstjänstemännens rättställning ska 

meddelas i lag. Bestämmelsen finns för att hindra riksdagen från att delegera 

normgivningsmakt avseende de mest elementära frågorna om statligt anställda till 

regeringen och också för att begränsa möjligheterna för arbetsmarknadens parter att 

träffa avtal i vissa hänseenden.
49

 Att lagstiftaren ämnar behålla normgivningsmakten av 

de mest grundläggande bestämmelserna kring statligt anställda innebär emellertid 

motsatsvis att utrymmet för delegering är relativt stort och att regeringen kan utfärda 

föreskrifter om mindre grundläggande frågor om statligt anställda.
50

 RF 12:7 syftar 

främst till att tillförsäkra effektivitet och rättsäkerhet inom den offentliga verksamheten 

och vidhålla självständighet hos statstjänstemännen.
51

 Lagen om offentlig anställning 

(LOA) har tillkommit för att tillgodose de krav som RF 12:7 ställer på offentliga 

anställningar och i motiven till den senaste versionen av LOA uppges att syftet med en 

särreglering av offentligt anställda främst är att tillgodose de allmänintressen som gör 

sig gällande vid utövandet av statlig verksamhet.
52

 Det har hävdats att denna 

bestämmelse har en begränsad betydelse för tillåtligheten av drogtester.
53

 I SOU 

1991:29 hävdas att hälsokontroller av anställda inte ska ha sådan grundläggande 

betydelse för statstjänstemännens rättsställning att de bör omfattas av RF 12:7.
54

 

Källström hävdar att regeln inte innebär något generellt krav på lagstöd. Att de mest 

grundläggande bestämmelserna ska ges i lag hindrar enligt honom inte att det tillämpas 

vanliga regler om anställningsavtal även på statstjänstemän.
55

 Westregård lyfter fram att 

syftet med RF 12:7 är att tillgodose statens intressen och inte att i detalj reglera 

arbetstagarens skyldigheter gentemot sin arbetsgivare.
56

 Mot bakgrund av dessa 

resonemang ligger det nära till hands att inte anse drogtester omfattas av bestämmelsen. 

Vad som talar i en annan riktning är att 30 § LOA syftar till att möjliggöra 

hälsoundersökningar av statligt anställda och att det i motiven till denna regel görs 

uttalanden som tyder på att införandet av regeln motiverades av både RF 2:6 och RF 

                                                           
49

 Prop. 1964:140 s. 98 och Westregård Drogtester på den offentliga sektorn s. 659. 
50

 Prop.1993/94:65 s. 31 f. 
51

 A. a. s. 32 och prop. 1964:140 s. 98. 
52

 Prop. 1993/94:65 s. 32. 
53

 Se skiljaktige Aspegren i AD 1984:94, JO Ragnemalm i sitt yttrande JO dnr 1351-1991, Westregård 

Drogtester på den offentliga sektorn s.672 och Källström Arbetsgivarens kontroll s. 92. 
54
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12:7.
57

 Det bör föreligga ett allmänintresse i att kontrollera att utövare av offentlig 

verksamhet har den hälsa och redbarhet som tjänsten kräver. I det ljuset ter det sig mer 

rimligt att låta både hälsoundersökningar och drogtester omfattas av RF 12:7 

3.2 Särskilt om offentligt anställda 

3.2.1 Lagen om offentlig anställning  

Den offentliga förvaltningen utgör själva maskineriet i det svenska demokratiska 

samhället och det är av stor vikt att utövarna av den offentliga förvaltningen besitter 

förtroende hos medborgarna.
58

 För att detta förtroende ska upprätthållas återfinns, 

utöver den redan nämnda RF 12:7, i RF 1:9 krav på opartiskhet, objektivitet och 

saklighet vid all offentlig verksamhet.
59

 Därutöver särregleras offentliga anställningar 

till viss del i LOA som fram till år 1965 angav att alla anställningar inom den offentliga 

sektorn vilade på offentligrättslig grund. Anställningsvillkoren styrdes fram tills dess till 

stor del centralt och de enskilda myndigheterna hade ett begränsat arbetsgivaransvar. 

Detta har dock successivt förändrats och idag anses alla anställningar, offentliga som 

privata, vila på privaträttslig avtalsgrund och den enskilda myndighetens 

arbetsgivaransvar har ökat.
60

 Hela arbetsmarknaden styrs idag främst av 

bestämmelserna i LAS och MBL men med beaktande av behovet av objektivitet och 

saklighet inom den offentliga sektorn existerar det fortfarande ett intresse av att i vissa 

delar särreglera offentliga anställningar. År 1994 gjordes en del förändringar i LOA för 

att bättre spegla det behov av särreglering som fanns av offentliga anställningar. En av 

dessa förändringar var att införa en ny regel om periodiska hälsoundersökningar i 30 § 

LOA.
61

 30 § LOA kom att ersätta 13:2 LOA, som reglerade möjligheten för statliga 

arbetsgivare att beordra läkarundersökning av arbetstagare och vidare gav arbetsgivaren 

en möjlighet att vid bristande arbetsförmåga på grund av sjukdom stänga av 

arbetstagaren från arbete. Denna reglering fann man dock överflödig efter införandet av 
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LAS, som gav arbetsgivaren möjlighet att omplacera och säga upp arbetstagaren istället 

för att avstänga denne.
62

  

 

Innan 30 § LOA och dess relevans för tillåtligheten av drogtester utreds närmare ska 

något sägas om det rättsfall, AD 1984 nr 94, som hade betydelse för införandet av 30 § 

LOA.
63

 Domen kommer vidare belysa vilken betydelse RF 2:6 har för tillåtligheten av 

kontroller på den offentliga arbetsmarknaden.  

3.2.2 AD 1984 nr 94 

Frågan om RF 2:6 och dess betydelse i relationen mellan den offentliga arbetsgivaren 

och dess anställda behandlades av Arbetsdomstolen i AD 1984 nr 94. I rättsfallet ansågs 

ett beslut om att låta en statligt anställd genomgå en läkarundersökning omfattas av RF 

2:6. Beslutet hade grundats på den anställande myndighetens interna föreskrifter, som 

enligt AD syftade till att tillgodose korrekt och säker fullgörelse av offentlig verksamhet 

och därför inte kunde regleras inom den privaträttsliga avtalsrelationen mellan 

arbetsgivare och arbetstagare. Att beslutet ansågs ha offentligrättsliga syften och vara 

myndighetsutövning då hot om sanktion förelåg föranledde slutsatsen att 

läkarundersökningen var påtvingad och omfattades av RF 2:6. Domstolen såg 

arbetsgivarens beordrande av läkarundersökning som ett tillämpande av en 

förvaltningsrättslig bestämmelse gentemot en enskild. Om arbetstagaren inte genomgick 

läkarundersökningen kunde arbetsgivaren vidta åtgärder så som omplacering eller 

uppsägning. I och med detta sanktionshot ansågs kravet på tvång i RF 2:6 uppfyllt.  

 

Domen bygger på domstolens bedömning av att den offentliga arbetsgivaren kan 

uppträda i två roller, dels som privaträttslig part i anställningsförhållandet och dels som 

offentlig maktutövare i sin roll som företrädare för det allmänna. När arbetsgivaren 

vidtar åtgärder som har ett offentligrättsligt syfte agerar denne alltså i sin roll som 

offentlig maktutövare och de åtgärder denne då vidtar kräver lagstöd.
64

 Domstolen 

uttalar att den i och med sitt domslut endast har tagit ställning till att åtgärder som har 
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offentligrättslig grund och kan likställas med myndighetsutövning kräver lagstöd enligt 

RF 2:6. Huruvida den offentliga arbetsgivaren kunde genomföra kontroller med stöd av 

anställningsavtalet eller arbetsledningsrätten behandlades inte. 

 

Den skiljaktige i domen menade att föreskriften som angav att läkarundersökning kunde 

beordras inte var en författning som gav den enskilde ett åliggande gentemot det 

allmänna och inte omfattades av RF 8:2 och därmed inte heller kunde strida mot RF 2:6. 

Den skiljaktige menade att förpliktelsen att genomgå läkarundersökningen inte skilde 

sig från andra skyldigheter som uppstår i ett anställningsförhållande och han hänvisar 

till motiven till RF 8:2 vari åligganden som uppstår i en anställning undantas och inte 

ses som ett åliggande mot enskild. Vidare ansåg den skiljaktige att de föreskrifter som 

beordrade läkarundersökningen var av sådan karaktär att de enligt RF 8:13 kunde 

utfärdas av regeringen som i sin tur kant delegera till underordnad myndighet att utfärda 

föreskrifter i frågan. 

3.2.2 Lagen om offentlig anställning 30 § 

Arbetsdomstolens avgörande AD 1984 nr 94 hade som ovan redan nämnts stor 

betydelse för införandet av 30 § LOA.
65

 Statliga arbetsgivare kan idag stödja periodiska 

läkarundersökningar på 30 § LOA som anger; ”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, 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. Kollektivavtalet får tillämpas också på arbetstagare som inte är 

medlemmar i den avtalsslutande arbetstagarorganisationen, om de sysselsätts i ett sådant 

arbete som avses med avtalet. Föreskrifterna får bara avse arbetstagare hos 

myndigheterna under regeringen. Om det i en annan lag eller förordning som meddelats 

med stöd av en lag finns föreskrifter som avviker från första eller andra stycket gäller de 

föreskrifterna.” 
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30 § LOA reglerar arbetsgivarens möjlighet att genomföra hälsokontroller av 

arbetstagare på den offentliga delen av arbetsmarknaden. En första fråga för denna 

framställning blir givetvis huruvida denna regel omfattar drogtester. I den senaste 

utredningen om personlig integritet i arbetslivet framfördes att den största oklarheten 

kring 30 § LOA var just om paragrafen omfattade drogtester.
66

 Denna oklarhet tycks 

dock ha sin grund i en annan oklarhet, nämligen den om urinprov och drogtester 

omfattas av RF 2:6. Då 30 § LOA i första hand tillkom för att utgöra det lagstöd som 

det enligt RF 2:6 krävdes för ingrepp som den offentliga arbetsgivaren vidtar, är det 

naturligt att i utrönandet av 30 § LOA:s tillämpningsområde ta ledning av vad om 

omfattas av RF 2:6.
67

 Det har, som i tidigare avsnitt konstaterats, förelegat oklarheter 

avseende huruvida RF 2:6 omfattar urinprov och drogtester, men med ledning av JO:s 

senaste uttalande kan testerna anses omfattas av 2:6 RF. JO för i sitt beslut ett 

ändamålsresonemang om att det bör ligga i linje med syftet bakom RF 2:6 att även låta 

bestämmelsen omfatta urinprov, som förvisso till sin fysiska karaktär inte är av en 

särskilt ingripande karaktär men som till sin grad av integritetskränkande åtgärd i högst 

grad går att jämföra med utandningsprov och blodprov, som enligt motiven omfattas av 

paragrafen.
68

 JO har i ett annat beslut uttalat att drogtester bör omfattas av 30 § LOA 

om de utförs periodiskt och därmed kan ses som en del av periodiska 

läkarundersökningar i paragrafens mening.
69

 Motiven till 30 § LOA behandlar inte 

drogtester, men motiven är inte uttömmande i sin beskrivning av vilka undersökningar 

eller ingrepp som ska omfattas av bestämmelsen. Syn- och hörselundersökningar nämns 

som exempel men främst framhålls att bestämmelsen ska möjliggöra undersökningar för 

”att kontrollera om en anställd uppfyller hälsokraven för tjänsten när detta är motiverat 

av säkerhetsskäl”.
70

 Bestämmelsen omfattar enligt motiven endast läkarundersökningar 

som är avsedda att genomföras regelbundet och inte sådana kontroller som sker i 

speciella fall eller som genomförs på någon förekommen anledning. I motiven anges att 

kontroller vid sidan av de regelbundna borde kunna ske i samförstånd med arbetstagaren 

och det ansågs därför inte finnas behov av en reglering av andra kontroller än de 

periodiska undersökningarna.
71

 Trots att motivuttalandet ej nämner drogtester tyder 

                                                           
66

 SOU 2009:44 s. 306. 
67

 Prop. 1993/94:65 s.110, SOU 2002:18 s. 190 och 2009:44 s. 306. 
68

 JO 2009-03-27 dnr 5978-2006. 
69

 JO 2006-03-07 dnr 2461-2003. 
70

 Prop. 1993/94:65 s. 111. 
71

 A. a. s. 112. 



   
27 

 

vissa andra uttalanden på att bestämmelsen i 30 § LOA presumeras omfatta ingreppet. I 

SOU 1996:96 uttalar utredningen avseende möjligheterna att ingå avtal om drogtesterna 

att det inom den offentliga sektorn endast finns utrymme att ingå avtal om drogtester 

som ett led i en periodisk undersökning. Utredningen uttalar vidare att bestämmelsen 

innebär att en omotiverad skillnad föreligger mellan den offentliga och privata 

sektorn.
72

 JO har uttalat att slumpvis genomförda drogtest, alltså inte periodiska och 

utanför tillämpningsområdet för 30 § LOA, krävde lagstöd.
73

 

 

Att drogtester kan omfattas av 30 § LOA när de utförs periodiskt och som en del av en 

läkarunderökning bör det mot det ovan redovisade inte vara helt orimligt att konstatera. 

Detta konstaterande bör emellertid inte föranleda slutsatsen att alla drogtester vidtagna 

av den offentliga arbetsgivaren omfattas av bestämmelsen. För det första bör endast 

drogtester som genomförs periodiskt omfattas och för det andra bör det vara oklart i 

vilken mån 30 § LOA, och indirekt RF 2:6, hindrar den offentliga arbetsgivaren från att 

vidta drogtester med stöd i arbetsledningsrätten och det privaträttsliga 

anställningsavtalet. Det bör erinras om RF 2:6 endast skyddar mot ingrepp vidtagna av 

det allmänna. Att den statliga arbetsgivaren alltid uppträder i sin roll som det allmänna 

vid företagande av kontrollåtgärder kan inte ses som självklart och åligganden som 

uppkommer i och med anställningen och som således endast har sin grund i 

anställningsförhållandet är uttryckligen undantagna i förarbetena till RF 8:2. Detta tyder 

på att inte alla kontroller som den offentliga arbetsgivarens vidtar kräver lagstöd. Vidare 

kan åter nämnas att alla anställningar, sedan LOA ändrades först år 1965 och sedan 

1994, vilar på en privaträttslig grund.
74

 Något som kan utgöra problem är dock att 

varken 30 § LOA eller dess förarbeten är upprättade utifrån att den offentliga 

arbetsgivaren dels kan agera i två roller.
75

 I förarbetena uttalas att AD 1984 nr 94 

”innebär att man inte längre med framgång kan hävda att arbets- och anställningsvillkor 

faller utanför 2 kap 6 §. Om en offentlig arbetsgivare beordrar en arbetstagare att 

genomgå en läkarundersökning och det finns ett sanktionshot, anses undersökningen 

påtvingad”. Detta bidrar enligt mig till att väsentliga oklarheter uppstår avseende vilka 

åtgärder som för den offentliga arbetsgivaren är tillåtna att vidta. 30 § LOA tillkom efter 

AD 1984 nr 94, som påkallade lagstöd för de fall den offentliga arbetsgivaren vidtog 
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läkarundersökningar för att tillgodose ett offentligrättsligt syfte, med stöd i 

förvaltningsrättsliga regler och som därutöver ansågs inbegripa ett visst tvång. 

Domstolen anger uttryckligen i domskälen att de i och med domen ej har tagit ställning 

till arbetsledningsbesluts förhållande till RF 2:6. Mot bakgrund av domen borde 

läkarundersökningar vidtagna i offentligrättsliga syften kräva lagstöd, men med 

beaktande av motivuttalanden framstår det som att alla läkarundersökningar oavsett om 

de sker i ett offentligrättsligt eller ett privaträttsligt intresse idag omfattas av 

bestämmelsen. Då 30 § LOA endast är tillämplig avseende en begränsad del av de 

offentligt anställda, nämligen de som ”har arbetsuppgifter där brister i arbetstagarens 

hälsotillstånd medför risk för människors liv, personliga säkerhet eller hälsa eller för 

betydande skador på miljö eller egendom” innebär en sådan slutsats att 

läkarundersökningar av resten av de offentligt anställda är otillåtna. Att komma till den 

slutsatsen bör emellertid också kunna vara i strid med ett allmänintresse. 

  

Ett annat problem med 30 § LOA är att bestämmelsen är begränsad till periodiska 

undersökningar, vilket torde innebära att andra kontroller, som genomförs slumpvist 

eller som är påkallade av särskilda omständigheter endast kan ske efter samtycke. 

Vidare begränsas bestämmelsen till att endast gälla när en kollektivavtalsbestämmelse 

om undersökning föreligger. I den utredning som föranleddes av AD:s dom 1984 och 

som resulterade i införandet av 30 § LOA framhävdes att en lagreglering av frågan 

behövdes dels för att försäkra att periodiska undersökningar genomfördes av de 

arbetstagare inom de delar av den offentliga sektorn där hög säkerhet är påkallad och 

dels för att skapa en att fast och enhetlig praxis på området.
76

 Att bestämmelsen endast 

gäller om det föreligger en kollektivavtalsbestämmelse som reglerar frågan kan tyckas 

märkligt dels för att det motverkar en enhetlig praxis och dels för att det övergripande 

syftet att tillförsäkra att testerna faktiskt vidtas bör motverkas av att tillämpningen är 

avhängig kollektivavtalsreglering. 

3.2.3 Sammanfattande analys offentligt anställda 

På den offentliga sektorn finns det i 30 § LOA en bestämmelse som kan sägas, om än 

inte helt glasklart, omfatta och reglera arbetsgivarens möjlighet att drogtesta 

arbetstagare. Att det föreligger en oklarhet avseende bestämmelsens tillämplighet på 
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drogtester är enligt mig dock inte det främsta problemet med regeln. Vad som ter sig än 

mer osäkert, då varken 30 § LOA eller motiven därtill berör det faktum att arbetsgivaren 

kan uppträda i två roller, är hur bestämmelsen förhåller sig till arbetsgivarens möjlighet 

att med stöd i anställningsavtalet eller arbetsledningsrätten vidta kontrollåtgärder såsom 

drogtester. Är det överhuvudtaget möjligt för den offentliga arbetsgivaren att med grund 

i avtal genomföra kontrollåtgärder? Om man utgår från att 30 § LOA endast begränsar 

arbetsgivaren i dess roll som företrädare för det allmänna, vilket det visserligen inte 

framgår av bestämmelsen eller dess förarbeten att den gör, bör det finnas en sådan 

möjlighet. Även om det finns en teoretisk möjlighet för arbetsgivaren att vidta 

kontroller med avtalsrättslig grund, alltså när denna endast agerar i ett 

arbetsgivarintresse, bör det i praktiken bli svårt för arbetsgivaren att avgöra när dessa får 

vidtas.
77

 I ljuset av motivuttalanden till 30 § LOA bör den rimliga slutsatsen istället bli 

att det utanför tillämpningsområdet för 30 § inte går att genomföra vare sig drogtester 

eller andra hälsokontroller utan samtycke från arbetstagaren. Det innebär att den 

offentliga arbetsgivarens möjligheter att kontrollera sina anställda är väsentligt mindre 

än för den privata, som kan genomföra kontroller med stöd i anställningsavtalet.
78

 Att 

särregleringen av den offentliga sektorn ger en dylik diskrepans mellan 

arbetsmarknadens privat och offentliga är otillfredsställande. Diskrepansen kan hävdas 

vara omotiverad dels för att arbetsmarknaden i övrigt styrs av enhetliga regler och dels 

för att intresset av att genomföra dylika kontroller inte bör vara större på den privata 

sidan än den offentliga. Det arbetsgivarintresse som motiverar kontroller inom den 

privata sektorn bör även föreligga inom den offentliga sektorn. På den offentliga sektorn 

finns det därutöver ett allmänintresse i att den statliga förvaltningens utövare, oberoende 

av om de utför arbete som innebär en säkerhetsrisk, är redbara och pålitliga för att 

upprätthålla förtroendet för den statliga maktutövningen. 

3.3 Europakonventionen  

3.3.1 Generellt om EKMR  

EKMR har inkorporerats i svensk rätt och utgör grund för enskildas talan inför domstol 

och intar därmed en särställning bland de konventioner som finns avseende mänskliga 
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rättigheter.
79

 EKMR intar även inom den interna svenska rätten en särställning genom 

RF 2:23 vari det anges att lag eller föreskrifter som meddelas inte får strida mot 

Sveriges åtaganden i och med konventionen. Denna bestämmelse syftar till att ge 

konventionen företräde framför annan lag, både sådan som är instiftad tidigare och 

senare än konventionen.
80

 Bestämmelsen innebär inte att konventionen har 

grundlagsstatus, de rättigheter som regleras i både EKMR och RF kapitel 2 skulle i 

sådana fall dubbelregleras och vid en konflikt dem emellan skulle EKMR som senare 

instiftad regel få företräde, något som inte ansetts lämpligt eller önskvärt.
81

 Medborgare 

skyddas dock av både grundlagen och konventionen och ska kunna välja att åberopa den 

bestämmelse som ger det starkaste skyddet i det enskilda fallet.
82

 Idag kan det 

rättighetsskydd som ges i grundlagen, RF andra kapitlet, och konventionen anses 

överensstämma på de flesta områden, men så bör det rimligen inte alltid förbli då 

Europakonventionen är en dynamisk rättskälla som får sin betydelse och utvecklas i 

praxis. Det bör därför inte vara omöjligt att en bestämmelse i konventionen genom 

praxis får en sådan betydelse att grundlagsskyddet i RF 2 andra kapitlet inte 

överensstämmer eller räcker till.
83

  

 

När det gäller drogtester av arbetstagare aktualiseras främst konventionens artikel 8. 

Artikel 8 ger envar rätt till respekt för sitt privat och familjeliv, sitt hem och sin 

korrespondens. Artikeln förbjuder som huvudregel det allmänna att ingripa i enskildas 

privatliv och ger därutöver det allmänna en skyldighet att skapa ett tillräckligt rättsligt 

skydd för den enskildes privata sfär. Staten kan alltså bryta mot artikeln genom att 

ingripa otillbörligt i den enskildes privatliv och även genom att inte vidta erforderliga 

positiva åtgärder för att skydda den privata sfären.
84

 Till denna huvudregel kan enligt 

artikelns andra stycke undantag göras. Ingrepp som det allmänna gör ska inte bedömas 

som strida mot artikeln om de har stöd i lag, är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle 

och ägnade att tillgodose ett allmänt eller enskilt intresse som finns uppräknat i artikeln. 

De uppräknade intressena är: statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets 
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ekonomiska välstånd, skydd för hälsa eller moral, vid skydd för andra personers fri- och 

rättigheter eller vid förebyggande av oordning eller brott. 

3.3.2 Europadomstolen om drogtester i arbetslivet 

Artikel 8 EKMR har genom praxis kommit att omfatta en relativt vid mängd fysiska 

ingrepp. Europadomstolen har i praxis uttalat att medicinska ingrepp, även små sådana 

som tagande av blodprov, omfattas av bestämmelsen.
85

 Dessa ingrepp kan dock vara 

förenliga med artikeln om syftet och ingreppen har stöd i lag och är nödvändiga i ett 

demokratiskt samhälle.
86

 Europadomstolen har uttalat sig om svenska arbetsgivares 

drogtestning av anställda vid en prövning av AD 1998 nr 97
87

, vari Europadomstolen 

relativt utförligt utreder hur artikel 8 förhåller sig till drogtester i arbetslivet. 

Europadomstolen inleder med att konstatera att arbetsledningsrätten är en allmän 

rättsprincip som dels kan jämföras med lag i det hänseende som artikel 8 i andra stycket 

kräver och dels innebär en rätt för arbetsgivaren att vidta sådana kontroller som alkohol- 

och drogtester. Europadomstolen uttalar vidare att drogtestningen i det förevarande 

fallet vidtogs för att tillgodose de intressen som anges i andra stycket av artikel 8, bland 

annat allmän säkerhet och skydd för personers fri- och rättigheter. Europadomstolen 

observerar att det i detta mål var fråga om bedrivande av ett kärnkraftverk vilket är en 

verksamhet vari det torde vara naturligt att ställa höga säkerhetskrav. Att verksamhetens 

karaktär erfordrade särskilda säkerhetshänsyn tyckte Europadomstolen innebar att 

kravet på proportionalitet skulle anses uppfyllt i fallet. Angående de anställdas 

personliga integritet uttalade Europadomstolen att rimlig hänsyn hade tagits till denna 

och betonade att testerna utförts på samtliga anställda, att testerna genomfördes i 

avskildhet och att resultaten av testerna endast visades för personal som arbetade med 

testerna. Avseende den kritik som arbetarna framförde över testernas effektivitet 

noterade Europadomstolen endast att ett av huvudsyftena var en preventiv effekt. Trots 

att domen rör en verksamhet vari det är naturligt att det ställs särskilt höga krav på 

säkerhet bör domens uttalande om att arbetsledningsrätten tillgodoser kravet på lagstöd i 

konventionens mening innebära att drogtester i arbetslivet överlag kan vidtas utan 

uttrycklig lagstöd, i vilket fall när de har stöd i upprättade ordningsföreskrifter eller 
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policys. Domen bör dock innebära att drogtester ska kunna motiveras med tanke på 

verksamhetens karaktär och med rimlig hänsyn till de anställdas personliga integritet.88 

3.3.3 Sammanfattande analys EKMR  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att konventionen bedömts som tillämplig 

avseende drogtester i arbetslivet. Drogtester kan vara ett sådant ingrepp som artikel 8 

första stycket skyddar mot. Det har emellertid inte inneburit att varken 

Europadomstolen eller Arbetsdomstolen funnit att genomförandet av drogtester stridit 

mot bestämmelsen. Europadomstolen har uttalat att drogtester genomförda med stöd i 

arbetsledningsrätten kan anses ha stöd i lag på det sätt som artikel 8 andra stycket 

kräver. När Europadomstolen uttalar sig om drogtester, i sin prövningen av AD 1998 nr 

98, lägger den vikt vid att de vidtagna testerna hade stöd i en utvecklad drogpolicy, att 

testerna var motiverade med tanke på verksamhetens karaktär och att de skedde med 

rimlig hänsyn till de anställdas personliga integritet.  

 

Slutsatsen avseende EKMR:s betydelse för drogtester i arbetslivet bör bli att de som 

utgångspunkt är tillåtna enligt konventionen men att de måste genomföras för ett 

godtagbart intresse och på ett sätt som ger rimlig balans mellan arbetsgivarens intresse 

och arbetstagarens intresse för personlig integritet.  

3.4 Personuppgiftslagen 

3.4.1 Personuppgiftslagen och drogtester i arbetslivet 

Personuppgiftslagen (PuL), som bygger på EG:s dataskyddsdirektiv, anger under vilka 

förutsättningar det är tillåtet att behandla personuppgifter automatiserat, delvis 

automatiserat eller manuellt om syftet är att uppgifterna ska ingå i ett register (5 §). PuL 

gäller för all behandling av personuppgifter, inom den privata såväl den offentliga 

sektorn, och den reglerar arbetsgivares möjligheter att vidta kontrollåtgärder om de 

innebär behandling av personuppgifter. Även om PuL endast skyddar mot registrering 

eller automatiserad behandling av personuppgifter kan den ge ett indirekt skydd mot 

kontrollåtgärder såsom drogtester då lagen hindrar behandling eller lagring av den 
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information som framkommer vid kontrollerna.
89

 Att låta sina arbetstagare genomgå 

drogtest eller hälsoundersökningar behöver dock inte alltid betyda att PuL blir 

tillämplig, att arbetsgivaren exempelvis förvarar ett medicinskt intyg i en personalakt 

behöver inte betyda att PuL måste tillämpas.
90

 Om arbetsgivaren däremot regelmässigt 

registrerar uppgifter från till exempel provsvar, läkarundersökningar eller vaccineringar 

måste detta ske i enlighet med PuL.
91

  

 

Personuppgifter är all information som kan hänföras till en fysisk person som är 

identifierbar och i livet. Lagen uppställer krav på att personuppgifter som huvudregel 

endast får behandlas om det finns samtycke (10 § första stycket) och om behandlingen 

sker i enlighet med lag och god sed, är korrekt och för specifika, uttryckliga och 

berättigade ändamål. Uppgifterna ska vara korrekta, relevanta och nödvändiga i 

förhållande till syftet med registret (9 §). Att behandling som huvudregel kräver 

samtycke innebär att det måste ha skett en frivillig, uttrycklig och otvetydig viljeyttring 

från den registrerade. Samtycket måste även ha skett innan behandlingen påbörjats och 

väsentlig information måste ha tillhandahållits den registrerade. Det har uttalats att 

frivillighetskraven avseende samtycke många gånger gör det svårt för en arbetsgivare 

att lägga ett samtycke som grund till behandling av personuppgifter, då den 

beroendeställning som arbetstagaren har gentemot sin arbetsgivare kan undergräva 

samtyckets frivilligt.
92

 I 10 § a-f uppräknas de tillfällen behandling kan ske utan 

samtycke. Behandling utan samtycke får ske bland annat om det är nödvändigt för att 

vitala intressen för den registrerade ska kunna skyddas, för att en arbetsuppgift av 

allmänt intresse ska kunna utföras eller om det är nödvändigt för att en rättslig 

skyldighet ska fullgöras. Behandling utan samtycke kan också ske för att ett ändamål 

som rör ett berättigat intresse, som väger tyngre än den registrerades intresse av 

personlig integritet, ska kunna tillgodoses hos den som registrerar eller hos tredje man 

(10 § f). Kontrollåtgärder som vidtas i arbetslivet kräver oftast en dylik 

intresseavvägning enligt 10 § f. Datainspektionen har uttalat att en helhetsbedömning 

med bland annat beaktande av verksamhetens karaktär, ändamålet med åtgärden, 

kollektivavtal och branschpraxis då får göras.
93

 Vägledning tas ofta av vad som är 
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tillåtet enligt god sed på arbetsmarknaden och i linje med det har Datainspektionen 

uttalat att uppgifter som uppkommer vid kontrollåtgärder som krävs av säkerhetsskäl 

generellt är tillåtna.
94

 Ett exempel på hur denna intresseavvägning kan ske återfinns 

bland annat i ett av Datainspektionens avgörande
95

 vari en arbetsgivares behandling av 

alkotestresultat, för arbetstagare som antingen skulle framföra fordon eller hade 

arbetsuppgifter som direkt var av betydelse för fordons säkra framförande, ansågs vara 

tillåten efter en intresseavvägning med grund i 10 § f PuL och med beaktande av 

arbetsrättens krav på god sed på arbetsmarknaden. I samma beslut ansåg 

Datainspektionen däremot att samma arbetsgivare inte hade en rätt att testa övrig 

personal såsom chefer och administratörer, då det avseende dessa arbetstagare inte fanns 

något övervägande intresse för testerna enligt 10 § f och därmed krävdes uttryckliga 

samtycken för registrering avseende dessa kategorier av arbetstagare.
96

  

 

Angående personuppgifter som uppkommer och behandlas vid drogtestning kan, utöver 

10 § PuL, även 13 § PuL om särskilt känsliga personuppgifter aktualiseras. I 13 § PuL 

anges att det är förbjudet att behandla personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. I 

arbetslivet kan det exempelvis röra sig om uppgifter om graviditet, drogmissbruk eller 

sjukdomstillstånd som kan påverka arbetsförmågan.
97

 I NJA 2005 s.361 ansåg HD att 

uppgifter om att en arbetstagare hade samarbetssvårigheter och var sjukskriven vara 

personuppgifter som kunna hänföras under PuL 13 §. Från huvudregeln att känsliga 

personuppgifter inte får behandlas görs i PuL 14-19 §§ vissa undantag. Ett viktigt 

undantag är att behandling kan ske om den berörda personen ger sitt uttryckliga 

samtycke därtill eller offentliggör uppgifterna (15 §). I PuL 16 § a anges att känsliga 

personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att den personuppgiftsansvarige 

(arbetsgivaren) ska kunna fullgöra sina skyldigheter eller utöva sina rättigheter inom 

arbetsrätten. Undantagsbestämmelsen i 16 § a sägs omfatta nästan alla skyldigheter och 

rättigheter en arbetsgivare har gentemot sina anställda och deras organisationer. 

Arbetsgivaren har rätt att behandla personuppgifter i samband med åtgärder som denne 

enligt lag är skyldig att vidta, som att i vissa fall begära registerutdrag eller fullgöra sin 

förhandlingsskyldighet, vid löneadministration eller vid rehabilitering av arbetstagare.
98
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Även skyldigheter som uppkommer i enskilda avtal, i kollektivavtal eller 

anställningsavtal ger arbetsgivaren rätt att behandla känsliga personuppgifter.
99

 Detta 

torde innebära att arbetsgivaren har relativt vida möjligheter att registrera känsliga 

uppgifter om sina anställda. Drogtester kan genomföras med stöd i förordning, 

kollektivavtal eller anställningsavtalet och arbetsledningsrätten. Resultat från drogtester 

eller läkarundersökningar nämns inte explicit i motiven till PuL 16 § a, men så länge 

dessa tester genomförs med stöd avtal eller som ett led i fullgörandet av en förpliktelse 

torde resultaten kunde behandlas.  

3.4.2 Sammanfattande analys personuppgiftslagen 

Sammanfattningsvis kan det sägas att PuL endast har en begränsad betydelse för 

tillåtligheten av drogtester i arbetslivet när de sker slumpmässigt och inte regelmässigt 

registreras. I de fall tester genomförs regelbundet åligger det arbetsgivaren att registrera 

dessa i enlighet med lagen och i dessa fall bör PuL utgöra ett relativt långtgående skydd 

för de anställdas personliga integritet. Lagens grundläggande krav på behandling, som 

anger att personuppgifter endast får samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och 

berättigade ändamål och att behandling endast får ske när det är nödvändigt och relevant 

i 9 § ger ett gott och konkret skydd för den personliga integriteten. I 13 § PUL åter finns 

ett förbud mot registrering av känsliga uppgifter, men arbetsgivaren har en relativt 

omfattande möjlighet att registrera uppgifter av detta slag enligt 

undantagsbestämmelsen i 16 § a PuL, Det bör därmed vara i enlighet med de 

grundläggande kraven i 9 § PuL som lagen kan utgöra ett skydd för arbetstagare. 

3.5 Arbetsmiljölagen  

3.5.1 Arbetsmiljölagen och drogtester i arbetslivet 

Arbetsgivare har ett omfattande ansvar för arbetsmiljö enligt AML, vars ändamål enligt 

lagens inledande paragraf är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att i 

övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Enligt 3:2 AML ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder 

som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Enligt 

3:2 a ska arbetsgivaren systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten så att 

                                                           
99

 Öman .s. 238. 



   
36 

 

föreskrivna krav på god arbetsmiljö uppfylls. Det har hävdats att AML 3:2 a kan utgöra 

ett visst stöd för kontrollåtgärder vidtagna av säkerhetsskäl.
100

 I AML 4:5 anges att 

Arbetsmiljöverket efter bemyndigande kan meddela föreskrifter om arbetsgivarens 

skyldighet att i vissa fall föranstalta läkarundersökning, vaccinering eller annan åtgärd 

som kan vara erforderlig för arbetstagaren. 

 

Även arbetstagaren har förpliktelser enligt lagen. AML 3:1 a anger att arbetsgivare och 

arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö och i 3:4 anges att 

arbetstagare ska medverka i arbetsmiljöarbetet genom att följa givna föreskrifter och 

använda förefintliga skyddsanordningar. I motiven till denna bestämmelse går att utläsa 

att en arbetstagare som inte rättar sig efter de skyddsföreskrifter som gäller på 

arbetsplatsen som yttersta åtgärd kan bli skild från sin anställning.
101

 

 

Det finns ingen bestämmelse som reglerar huruvida drogtester kan utföras i 

arbetsmiljösyfte och inte heller motiven ger någon ledning i hur AML förhåller sig till 

dylika kontrollåtgärder. Bestämmelserna har i praxis emellertid ansetts innebära en 

skyldighet att genomgå drogtester enligt anställningsavtalet. I AD 1991 nr 45
102

 uttalar 

domstolen att det utom tvivel kan upprättas avtal om drogtester på arbetsplatser i syfte 

att tillgodose säkerheten i arbete som kräver utpräglat gott omdöme, god 

reaktionsförmåga och skärpt uppmärksamhet. AD uttalar även att det är i linje med 

AML 3:4 och arbetstagares medansvar för säkerheten att i syfte att främja säkerheten 

uppställa krav på urinprovstagning för arbete där säkerhetsproblematiken är uttalad. AD 

tillägger att uttalandena i detta enskilda fall inte bör tolkas som allmänna eller 

vittsyftande. Ett ställningstagande om arbetsgivarens rätt att genomföra kontrollåtgärder 

kan enligt domstolen inte göras utifrån en enskild tvist och frågan bör istället regleras i 

kollektivavtal eller lag. 

3.5.2 Sammanfattande analys arbetsmiljölagen 

AML ger arbetsgivaren långtgående skyldigheter att vidta åtgärder för att tillhandahålla 

god arbetsmiljö och förebygga olycksfall och ohälsa. Lagen anger inte drogtester som 
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en möjlig åtgärd för att upprätthålla säkerheten på arbetsplatsen, men att ett utpräglat 

säkerhetsintresse kan motivera drogtester av arbetstagare har framgått i praxis.
 103

 

Domstolen menar dock att ett generellt ställningstagande om att drogtester ska kunna 

utföras med stöd i AML inte kan görs av domstolen och inte utifrån omständigheterna i 

ett enskilt fall. Det framstår emellertid som motiverat att arbetsgivaren vid arbete vari 

ett utpräglat säkerhetsintresse föreligger utför dylika kontroller. Det ansvar AML 

ålägger arbetsgivaren avseende säkerheten på arbetsplatsen bör, oavsett om 

kontrollåtgärder utförs med grund i bestämmelserna, motivera att testerna genomförs. 

3.6 Arbetsledningsrätt och god sed på arbetsmarknaden  

3.6.1 Arbetsledningsrätten och god sed 

I 1906 års decemberkompromiss erkände arbetsgivarna arbetstagarsidans rätt att förena 

sig fackligt mot att arbetstagarsidan erkände arbetsgivarens fria rätt att leda arbetet. 

Denna rätt att leda arbetet, arbetsgivarprerogativet, bestod från början av en fri 

anställningsrätt, uppsägningsrätt, arbetsledningsrätt och verksamhetsledningsrätt.
104

 

Dessa prerogativ kvarstår än idag men har på många områden omformulerats och gått 

från att vara huvudregler till att i vissa fall endast utgöra principer med omfattande 

materiella inskränkningar i lag eller avtal.
105

 Arbetsledningsrätten kvarstår dock i stor 

utsträckning i sin ursprungliga form och innebär en i princip fri rätt för arbetsgivaren att 

bestämma över hur, var, vad och när en arbetstagare ska prestera och vilka skyldigheter 

som arbetstagaren har i tjänsten. 

 

Arbetsledningsrätten har förklarats med den grundläggande makthierarki som 

traditionellt föreligger mellan arbetsgivare och arbetstagare och arbetsledningsrätten 

beskrivs sedan början av 1930-talet som en allmän rättsgrundsats på arbetsrättens 

område, vilket innebär att den gäller generellt i varje anställningsförhållande utan stöd i 

lag eller avtal.
106

 Det är i enlighet med att arbetsledningsrätten är en allmän 

rättsgrundsats, som visserligen kan inskränkas genom lag och avtal och som är subsidiär 

till annan reglering, som arbetsledningsrätten blir relevant för frågan om drogtester i 
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arbetslivet. Arbetsledningsrätten utgör ramen för arbetsgivarens handlingsutrymme när 

ingen annan reglering finns vilket det åtminstone inte på den privata sidan inte finns 

avseende drogtestning av arbetstagare,. 

 

Arbetsledningsrätten innebär en rätt att utöva arbetsledning och korrelerar med 

gränserna för arbetstagarens arbetsskyldighet. Arbetsgivaren äger nämligen rätt att fritt 

besluta om åtgärder så länge de ligger inom ramen för arbetarens anställning. Om 

beslutet istället medför förändringar som ligger utanför ramen för anställningen innebär 

beslutet att arbetsgivaren har förändrat anställningen och detta ska då ske enligt reglerna 

om uppsägning eller avskedande i LAS. Som huvudregel behöver inte ledningsbeslut 

motiveras sakligt och någon rättslig överprövning av beslut som ligger inom ramen för 

arbetsledningsrätten kan inte aktualiseras.
107

 Undantagen till denna huvudregel är dock 

flera. Förutom att arbetsledningsbeslut inte får gå utanför ramen för anställningen och 

alltså strida mot 7 § LAS får de heller inte strida mot  andra lagar eller vissa andra 

principer. Diskrimineringslagen, arbetstidslagen och MBL 7 och 8 §§ om åtgärder som 

verkar föreningsrättskränkande är några exempel på lagregler som begränsar 

arbetsgivarens handlingsutrymme. Arbetsledningsrätten begränsas också genom att 

arbetsgivarens åtgärder och beslut inte får strida mot god sed på arbetsmarknaden, vilket 

innebär att ledningsrätten inte får utövas godtyckligt eller på ett otillbörligt sätt.
108

 

Principen om god sed anges ofta som ett skydd för den personliga integriteten,
109

 men 

principen är inte särskilt konkretiserad avseende hur och från vad principen skyddar. 

Utrymmet för att angripa arbetsgivarens ledningsbeslut med stöd i principen om god sed 

har traditionellt varit begränsat.
110

 Arbetsgivarens handlande har behövt bedömas som 

rättstridigt eller i direkt strid mot allmän moral för att kunna angripas med principen.
111

 

I SOU 2009:44 beskrivs principen om god sed som ”en viss yrkesetisk eller allmän 

moralisk nivå”.
112

 Källström uttalar i sin kommentar till AD 1998 nr 97 att principen om 

god sed är en preciserad arbetsrättslig norm som i högre grad än EKMR balanserar 

arbetsmarknadens parter.
113

 Trots att Källström refererar till principen om god sed som 

en preciserad arbetsrättslig norm bör principen om god sed inte kunna ge något 
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preciserat svar på hur gränsdragningen kring personlig integritet och privatliv ska se ut, 

utan mer anbefalla en generell intresseavvägning och ett generellt förbud mot 

otillbörlighet. 

 

Avseende kontrollåtgärder som drogtester har Arbetsdomstolen främst gjort en 

proportionalitetsbedömning av arbetsgivarens intresse av kontrollerna och 

arbetstagarens intresse av sin personliga integritet. För att klargöra hur arbetsdomstolen 

i brist på uttrycklig reglering av drogtester har hanterat dessa frågor utifrån 

arbetsledningsrätten och för att se var ramarna kring god sed på arbetsmarknaden går 

kommer jag nedan att referera några domstolsavgöranden vari frågorna har 

aktualiserats. 

3.6.2 Praxis  

3.6.2.1 AD 1991 nr 45 

I detta fall väckte två ställningsmontörer talan efter att ha blivit uppsagda då de vägrat 

att medverka till drogtest. Domstolen uttalade att det i syfte att tillgodose säkerheten i 

arbete som ”på ett utpräglat sätt kräver gott omdöme, god reaktionsförmåga och skärpt 

uppmärksamhet” utom tvivel kan träffas avtal om arbetstagares skyldighet att genomgå 

drogtester. I detta fall fann dock AD att inget avtal med sådant innehåll förelåg. 

Domstolen slog fast att det med hänsyn till det aktuella arbetets karaktär var av yttersta 

vikt att ingen som utförde arbetet var påverkad av alkohol eller droger och hänvisade till 

uttalanden i AD 1984 nr 9 om att det åtminstone vid arbete som kräver god 

reaktionsförmåga och skärpt uppmärksamhet bör vidtas lämpliga åtgärder för att 

motverka missbruk på arbetsplatsen. Domstolen konstaterade vidare att AML inte 

innehåller någon bestämmelse som varken ger en uttrycklig rätt eller skyldighet för 

arbetsgivaren att vidta drogtester men framförde att det enligt AML 3:4 finns ett 

medansvar för arbetsmiljösäkerhet som åvilar arbetstagaren och hänvisar till att det i 

förarbetena till nämnda lagrum uttalas att en arbetstagares vägran att, utan rimliga skäl, 

följa givna föreskrifter kan utgöra saklig grund för uppsägning. Vidare konstaterade AD 

att det vid en intresseavvägning, mellan arbetsgivarens säkerhetsintresse och 

arbetstagarens intresse av personlig integritet, bör beaktas att urinprovtagning är en 



   
40 

 

adekvat metod och att ingreppet som provtagningen innebär bör anses vara ringa och ur 

den enskildes synpunkt rimligen borde ses som avvägt och godtagbart. 

 

Efter en samlad bedömning kom AD fram till att arbetstagarna i detta fall hade en 

skyldighet enligt anställningsavtalet att medverka till provtagningen. Att denna dom 

skulle innebära några allmänna ställningstaganden om rätten att vidta kontrollåtgärder 

dementerar domstolen dock och uttalar att det naturliga synes vara att detta regleras i 

kollektivavtal eller genom lag. 

 

Detta fall är det första vari domstolen uttalar sig om hur drogtester ska hanteras inom 

arbetsrätten. Domstolen refererar dock till AD 1943 nr 77, där arbetsgivare med grund i 

arbetsledningsrätten getts en rätt att vidta kontrollåtgärder i form av ut- och 

inpasseringar. Detta avgörande har i efterhand inte ansetts kunna ge några allmängiltiga 

slutsatser avseende rätten till kontrollåtgärder då domen betraktats som präglad av den 

tidsperiod, formad av krig, som den avkunnades under. Av större intresse är det enligt 

min mening att domstolen i 1991 års avgörande i samband med sin hänvisning till 1943 

års avgörande uttalar att ”allmänt sett torde det inte finnas stöd i rättspraxis för att 

härleda en rätt för arbetsgivaren att vidta kontrollåtgärder av olika slag ur den allmänna 

rätten att leda och fördela arbetet”. Det bör innebära att det innan 1991 års fall inte 

fanns någon rättslig grund över huvud taget för arbetsgivaren att genomföra 

kontrollåtgärder, vilket visserligen inte behöver betyda att några sådan inte vidtogs av 

arbetsgivaren.  

3.6.2.2 AD 1998 nr 97  

Fråga var här om en lokalvårdare anställd vid ett kärnkraftverk var skyldig att genomgå 

drogtest. Domstolen avfärdade arbetstagarförbundets invändning att drogtesterna strider 

mot EKMR artikel 8 genom att uttala att konventionen inte kan anses utgöra något 

generellt förbud mot drogtestning, men att det givetvis under särskilda omständigheter 

kan förhålla sig så att testningen är konventionsstridig. Domstolen uttalade vidare att det 

med hänsyn till ett kärnkraftverks verksamhet, som innebär stora risker och som är 

samhällsviktig, kan hävdas att drogtestning har en så naturlig anknytning till 

verksamheten att frågan kan hanteras inom arbetsledningsrätten. Domstolen hänvisade 

till att myndigheter uppställer högra säkerhetskrav på kärnkraftverket, till att 
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Kärnkraftinspektionen har betecknat det som viktigt att drogtester genomförs på 

arbetsplatsen och hänvisade vidare till AML 3:2 och 3:4. Mot bakgrund av de ovan 

anförda ansåg domstolen att arbetsgivarens intresse av att genomföra drogtester var 

starkt. Detta intresse förelåg främst avseende de anställda som i tjänsten verkade inom 

kärnkraftverkets särskilt riskfyllda anläggningar. Trots att intresset av att testa 

arbetstagare som inte verkade inom de riskfyllda delarna av verksamheten var mindre 

ansåg domstolen att det av bland annat praktiska skäl skulle vara tillåtet för 

arbetsgivaren att testa alla på arbetsplatsen. Det framhävdes att en arbetstagare som inte 

brukar arbeta inom den mer riskfyllda verksamheten kan bli utlånad dit och vidare att 

det kan vara en grannlaga och föga meningsfull uppgift att dela upp arbetarna i vilka 

som är och vilka som inte är skyldiga att genomgå tester. Avseende arbetstagarens 

intresse av personlig integritet uttalade domstolen att ingreppet kan anses föga 

integritetskränkande. Domstolen har beaktat att testerna genomfördes inom 

företagshälsovården, analyserades av ett ackrediterat laboratorium och att de skedde i 

enlighet med en ordning som arbetsgivaren hade kommit överens om med flertalet 

fackförbund. Domstolen uttalade att den enighet som den fastslagna ordningen tyder på 

har ett betydande egenvärde i frågan. Vissa invändningar hade domstolen emellertid 

mot hur drogtesterna genomfördes; att de endast omfattade cannabis, endast skedde var 

tredje år och inte inbegrep något överraskningsmoment.  

 

Domstolen prövade i detta mål även huruvida de alkoholtester som genomförts på 

arbetsplatsen var tillåtna. Även om tillåtligheten av alkoholtester ligger utanför denna 

framställning kan det vara av intresse att konstatera att domstolen avseende dessa tester 

här kom fram till att arbetstagarna med hänsyn till att testerna inte gav ett tillförlitligt 

resultat inte var skyldig att genomgå dessa. Det framhölls dock att alkotest i sig inte ska 

anses otillåtna i och med detta ställningstagande, utan det är hur testerna utformas som 

är avgörande. 

3.6.2.3 AD 2001 nr 3 

Frågan var i detta fall om Fryshuset, som bland annat driver projektverksamhet som 

syftar till att förebygga våld och kriminalitet bland ungdomar, med saklig grund kunde 

säga upp en skolvärd som arbetat inom denna förebyggande verksamhet efter att denne 

vid fem tillfällen vägrat att genomgå drogtest. Kollektivavtal gällde inte mellan parterna 
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och domstolen hade att ta ställning till om drogtesterna kunde utföras med grund i 

arbetsledningsrätten. AD uttalade att fryshuset hade ett mycket starkt intresse av att de 

som arbetade inom projektet var drogfria med tanke på ändamålet med verksamheten; 

att förebygga våld, kriminalitet och därigenom också narkotikabruk hos ungdomar. AD 

framhävde att en fungerande verksamhet kräver att varken elever eller skolledning ges 

anledning att misstänka att skolvärdarna brukar narkotika. Med bakgrund av det ansågs 

Fryshuset ha ett berättigat intresse av att genomföra drogtesterna. Avseende det 

motstående intresset, arbetstagarens personliga integritet, uttalade AD att provtagningen 

är en adekvat och säker metod som i sig endast kan ses som ett ingrepp av mindre 

karaktär, vilken AD stödjer på den för tiden aktuella statliga utredningen SOU 1996:63 

(s. 153) och tidigare uttalanden i AD 1991 nr 45. AD hävdade också att testen borde ha 

kunnat uppfattas som mindre integritetskränkande med tanke på arbetstagarens tidigare 

missbruksproblem och att arbetsgivaren hade anställt denne med särskilt kännedom om 

denna bakgrund. Det är intressant att AD uttalar sig om något så subjektivt som under 

vilka förutsättningar genomförande av drogtest bör upplevas som integritetskränkande. 

Med tanke på det starka intresse arbetsgivaren ansågs ha av drogfria arbetstagare och 

med hänsyn till att genomförande av drogtest genom urinprovstagning i enlighet med 

tidigare uttalande (i bland annat SOU 1996:63) endast ansetts vara ett mindre 

integritetskränkande ingrepp kan det ifrågasättas i vilket syfte detta uttalande gjordes. 

Man kan fråga sig om uttalandet innebär att en arbetstagare som inte haft tidigare 

missbruksproblem hade kunnat vägra att genomföra testet. 

3.6.2.4 AD 2002 nr 21 

I denna dom uttalade domstolen att arbetsgivaren ostridigt med hänsyn till 

verksamhetens art, busstrafik, hade en rätt att kräva att de anställda busschaufförerna 

medverkade till drogtester. Tvisten rörde huruvida det förelåg saklig grund för 

uppsägning av en arbetstagare som vid ett tillfälle vägrat att medverka till aktuellt test. 

Arbetstagaren hade drygt två år tidigare visat positivt resultat och därför blivit avstängd 

från arbetet under en period och därefter ingått ett återgångskontrakt där han återgick i 

tjänst under förutsättning att han medverkade till oannonserade drogteser under en 

tolvmånadersperiod. Att han vid ett tillfälle efter denna tolvmånadersperiod vägrade att 

medverka till drogtest ledde till att arbetstagaren blev avstängd och ett 

uppsägningsförfarande inleddes. Domstolen ansåg dock inte att denna vägran räckte 
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som saklig grund för uppsägning och uttalade att arbetsgivaren primärt skulle ha 

vidtagit ytterligare utredning och enligt den rådande drogpolicyn låtit arbetstagaren 

medverkat i utredningen och vid eventuell rehabilitering.  

3.6.2.5 AD 2009 nr 53 

Frågan var i detta fall huruvida en uppsägning av en arbetstagare vid ett smältbruk haft 

saklig grund. På arbetsplatsen tillämpades en överenskommelse mellan arbetsgivaren 

och arbetstagarorganisationerna om en drogpolicy som innebar att arbetstagarna skulle 

avstå drogkonsumtion som skulle kunna riskera arbetstagarens eller medarbetares 

säkerhet och arbetsförmåga. Slumpvisa drogtester kunde genomföras med stöd av 

överenskommelsen. AD framhöll i sina domskäl att det i det aktuella fallet var tal om 

riskfylld verksamhet där alkohol- eller droganvändning skulle kunna leda till allvarliga 

personskador. Vid bedömningen av om saklig grund för uppsägning förelåg ansåg AD 

att arbetstagarens vägran av att medverka vid drogtester samt att han efter att ha blivit 

underrättad om en tilltänkt uppsägning kommit till jobbet i ett skick som föranledde 

misstanke om, och sedermera påvisade alkohol i blodet, innebar att saklig grund för 

uppsägning förelåg. AD hänvisar till förarbeten till LAS som anger att bedömningen i 

dylika fall ska inriktas på vilka slutsatser som kan dras kring arbetstagarens lämplighet 

mer än på de särskilda omständigheterna som förelegat tidigare. 
114

 

3.6.3 Sammanfattande analys arbetsledningsrätten 

Som tidigare framhållits bygger avgöranden av huruvida drogtester ska vara tillåtna på 

en intresseavvägning. Det som tydligt framgår vara av vikt för bedömningen är 

verksamhetens karaktär, som anger hur starkt arbetsgivarens intresse av att få testerna 

genomförda är. Vidare framhålls testernas tillförlitlighet och att de genomförs på ett 

adekvat sätt som viktigt för bedömningen. Måttet av arbetstagarens integritetskränkning 

framförs också som relevant för bedömningen. Emellertid har aldrig denna aspekt vägt 

tyngre än de motstående arbetsgivarintressen och något djupare genomgång av hur den 

enskilde kan komma att påverkas av testerna görs inte. Det framhålls vanligtvis endast 

att själva genomförandet av testet genom urinprovstagning inte bör vara så kränkande 

att de uppväger intresset av att hålla arbetsplatsen drogfri. Vidare har det faktum att 
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frågan varit föremål för kollektivavtal eller på annat sätt reglerats varit relevant för 

avvägningen. Det förefaller rimligt att ingrepp som föranletts av kollektivavtalsreglering 

är tillåten, då frågan har varit uppe för behandling och förutsebarheten för arbetstagarna 

därmed ökar. 

 

Det ska observeras att alla rättsfall som refererats kommer från den privata sektorn. Det 

bör avseende denna del av arbetsmarknaden hållas som en utgångspunkt att drogtester 

av arbetstagare är tillåtna. Testerna ska dock kunna motiveras utifrån verksamhetens 

karaktär och vara tillförlitliga och vidare med fördel regleras i kollektivavtal eller på 

annat sätt mellan parterna. 
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4. Avslutande diskussion 

Det kan konstateras att det inte föreligger något uttryckligt eller enhetligt regelverk för 

tillåtligheten av drogtester på arbetsmarknaden. PuL, AML och EKMR kan på olika vis 

göras relevanta för gränsdragningen kring genomförandet av testerna men de utgör inget 

konkret stöd för ingreppen. Det föreligger en skillnad mellan hur frågan regleras inom 

den offentliga respektive privata sektorn och den privata arbetsgivarens möjligheter att 

drogtesta sin personal förefaller vara större än den offentliga arbetsgivarens. Skillnaden 

beror främst på att RF 2:6 och det grundlagskydd som finns mot kroppsliga ingrepp 

vidtagna av det allmänna hindrar den offentliga arbetsgivaren från att vidta dylika 

åtgärder mot sina anställda. 30 § LOA, som införts i för att utgöra det lagstöd som enligt 

RF 2:6 krävs för hälsokontroller på den offentliga sektorn bidrar till vissa oklarheter. 

Regeln möjliggör kontroller av arbetstagare som utför arbete med utpräglade risker, 

men ger begränsad ledning kring vilka ingrepp den offentliga arbetsgivaren kan vidta 

vid sidan av paragrafens tillämpningsområde. Bestämmelsen och motiven till denna ger 

för handen att de kontroller som har stöd i bestämmelsen ska vara de enda tillåtna på 

den offentliga arbetsmarknaden. Det uppmärksammas inte att RF 2:6 endast hindrar den 

offentliga arbetsgivaren i sin roll som offentlig företrädare och det uppstår därför en 

väsentlig oklarhet kring gränsen för den offentliga arbetsgivarens arbetsledningsrätt i 

fråga om kontrollåtgärder och drogteser. Hårddraget kan gällande rätt beskrivas som att 

det på den privata arbetsmarknaden föreligger en presumtion om avtalsfrihet och 

tillåtlighet av kontrollåtgärder såsom drogtester medan det inom offentliga sektorn 

föreligger förbud som huvudregel. Det uppstår enligt mig inget problem angående de 

arbetstagare som omfattas av 30 § LOA, att de arbetstagare som har tjänster med ett 

utpräglat säkerhetsintresse måste genomgå hälsokontroller och drogtester kan inte anses 

omotiverat. När dessa sker utefter föreskrifter eller arbetsordningar som har ett 

allmänintresse och som arbetstagarna omöjligt kan samtycka till bör inte heller kravet 

på lagstöd och den grundlagstolkning som gjordes i AD 1984 nr 94 vara opåkallad. 

Däremot uppstår ett problem avseende de offentligt anställda som inte omfattas av 30 § 

LOA. Det kan i sig betraktas som problematiskt att den offentliga arbetsgivaren 

avseende dessa är oförmögen att genomföra erforderliga kontroller. Som jag redan i 

avsnitt 3.2.3 konstaterar bör det arbetsgivarintresse som motiverar kontroller inom den 

privata sektorn föreligga såväl inom den offentliga sektorn. På den offentliga sektorn 

föreligger dessutom ett allmänintresse i att den statliga förvaltningens utövare, oavsett 
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om de utför arbete som innebär säkerhetsrisker eller inte, är redbara och pålitliga och 

upprätthåller förtroendet för den statliga maktutövningen. Detta ter det sig även 

omotiverat sett till att anställda inom den privata sektorn kan få genomgå dylika 

kontrollåtgärder, som arbetsgivaren då genomför med stöd i anställningsavtalet eller 

arbetsledningsrätten 

 

Den omotiverade skillnaden som idag föreligger mellan offentliga och privata 

arbetsgivares möjligheter att genomföra drogtester skulle undvikas om antingen en 

revidering av 30 § LOA genomfördes i syfte att utreda bestämmelsens förhållande till 

den offentliga arbetsgivarens arbetsledningsrätt eller om frågan kom upp till prövning 

och domstolen fick möjlighet att klargöra rättsläget. Ett ytterligare alternativ är att 

reglera frågan om kontrollåtgärder och drogtester i arbetslivet i en sammansatt och 

enhetlig bestämmelse grundad på att kontrollerna, oavsett i vilken del av 

arbetsmarknaden de genomförs i, är nödvändiga, adekvata och verksamhetsrelevanta. 

Enligt min mening skulle en sådan reglering med fördel kunna införas med ledning av 

det välformulerade och utvecklade skydd som tillhandahålls mot registrering i PuL. En 

sådan reglering bör, på det sätt som föreslås i SOU 2009:44, ersätta 30 § LOA och gälla 

för hela arbetsmarknaden och sammansatt reglera hälsokontroller, alkoholtest och 

drogtester.
115

 En uttrycklig reglering skulle även öka förutsebarheten både för 

arbetsgivaren och för varje enskild arbetstagare. 

 

I denna avslutande diskussion bör även något sägas om det tvång som RF 2:6 kräver. 

Det kan konstateras att tvång i anställningsförhållanden alltid är relativt då arbetstagaren 

som yttersta åtgärd alltid kan välja att lämna anställningen istället för att genomgå 

ingreppet. Det bör dock i praktiken inte vara möjligt för många arbetstagare att lämna 

sin anställning, som i de flesta fall är en förutsättning för deras försörjning. 

Arbetstagarna intar därmed en beroende- och underordnad ställning gentemot sin 

arbetsgivare oavsett om de arbetar inom den privata eller offentliga sektorn. 

Maktförhållandet är detsamma då, i stort sett, samma regler styr och samma 

sanktionsmöjligheter föreligger både på den offentliga som den privata 

arbetsmarknaden. Ur det perspektivet kan arbetstagare på den offentliga såväl på den 

privata arbetsmarknaden bedömas som lika skyddsvärda och den frivillighet som påstås 
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föreligga i det privata anställningsförhållandet framstår som nästintill skenbar. I AD 

1991:45
116

 hävdade arbetstagarsidan att RF 2:6, som uttryck för en allmän 

rättsgrundsats, borde gälla även mellan enskilda i ett så ojämbördigt förhållande som det 

mellan arbetstagare och arbetsgivare. Domstolen ansåg dock inte bestämmelsen 

tillämplig mellan de privaträttsliga parterna och avgjorde målet efter en 

intresseavvägning och en dylik intresseavvägning har gjorts i de efterkommande 

rättsfallen med samma frågeställning. Intresseavvägningen grundas på en bedömning av 

god sed på arbetsmarknaden och torde främst syfta till att upprätthålla balansen mellan 

parterna. Även om grundlagskyddet ej kan tillämpas enskildas emellan finns det inget 

som säger att grundläggande värderingar som RF 2:6 ger uttryck för och som samhället 

vilar på har varit av betydelse även i de fall där bestämmelsen inte är direkt tillämpbar, 

möjligtvis vid en tillämpning av principen som god sed på arbetsmarknaden. Att det 

tvång som uppkommer i offentliga anställningsförhållanden alltid är relativt och att den 

frivillighet som råder i alla anställningsförhållanden, både offentliga och privata, kan 

betraktas som relativ innebär enligt mig att skillnaderna mellan privat och offentlig 

sektor är väldigt liten och att den diskrepans som råder avseende regleringen av 

kontrollåtgärder inte kan motiveras.   
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