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Sammanfattning 
I dagsläget finns det inget enhetligt regelverk gällande specifikt drogtester i den privata och 

offentliga sektorn. Den aktuella frågeställningen, hur skiljer sig arbetsgivarens rätt att 

drogtesta sina anställda i privat respektive offentlig sektor har besvarats med hjälp av lagar, 

rättspraxis, förarbeten och annan litteratur. Grunden i uppsatsen är rättsfall från 

Arbetsdomstolen och Europadomstolen eftersom lagstiftning gällande drogtester saknas. Fem 

rättsfall berör den privata sektorn och två rättsfall berör den offentliga sektorn. I samtliga fall 

har Arbetsdomstolen gjort en intresseavvägning mellan arbetsgivarens rätt att drogtesta sina 

anställda och arbetstagarens rätt att skydda sin personliga integritet för att avgöra om 

arbetsgivaren har rätt att drogtesta sina anställda med hjälp av arbetsledningsrätten. Begreppet 

personlig integritet är svårdefinierat och en direkt definition saknas, vilket har skapat problem 

när en intresseavvägning har gjorts. Arbetsdomstolen har tagit hänsyn till verksamhetens art, 

hur drogtestningen genomförs, om drogtestningen har en stor påverkan på arbetstagarnas 

personliga integritet och vad som framgår i de enskilda anställningsavtalen samt eventuellt 

kollektivavtal för att avgöra om drogtester får genomföras på arbetsplatsen. Arbetsdomstolen 

har gjort en bedömning i varje enskilt fall efter att ovanstående faktorer har undersöks och en 

intresseavvägning har fullgjorts. Majoriteten av rättsfallen som har tagits upp handlar om 

arbetstagare som kör fordon i tjänsten där arbetsplatserna ansetts som riskfyllda eftersom 

risken för ohälsa och olycksfall är stor. Frågan som Arbetsdomstolen har fått ta ställning till är 

om en arbetstagares vägran till att underkasta sig drogtesterna är saklig grund för uppsägning 

av personliga skäl. Den största skillnaden mellan privat och offentlig sektor gällande 

drogtester är skyddet mot påtvingade kroppsliga ingrepp i 2 kap 6 § RF som gäller i offentlig 

sektor och ett liknande skydd i den privata sektorn saknas. På grund av bestämmelsen har en 

arbetsgivare i den privata sektorn större möjligheter att drogtesta sina anställda med hjälp av 

arbetsledningsrätten jämfört med en arbetsgivare i den offentliga sektorn.  
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1. Inledning 

1.1 Disposition 
Första delen av uppsatsen kommer bestå av en bakgrund till ämnet drogtester samt hur 

frekvent drogtestning förekommer i arbetslivet. Begreppet narkotikamissbruk kommer att 

introduceras, syftet med uppsatsen att beskrivas, frågeställningen presenteras, en avgränsning 

göras, en nyttomotivering redogöras och slutligen ett metodavsnitt skrivas. Den andra delen 

av uppsatsen kommer att bestå av en bakgrund till arbetsgivarens arbetsledningsrätt och en 

definition av begreppet personlig integritet. Tredje delen av uppsatsen är gällande rätt där 

medicinska kontroller kommer att beskrivas med hjälp av Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

Utöver föreskrifterna tas relevanta bestämmelser i RF, EKMR, LAS och LOA upp för att 

utreda vilka begränsningar som finns gällande drogtester i den privata och offentliga sektorn. 

Två fall från Europadomstolen kommer undersökas för att klargöra domstolens synsätt 

gällande drogtester. Lagstiftning som explicit berör drogtester saknas och därmed kommer 

rättspraxis att utredas för att tydliggöra rättsläget idag. Sju rättsfall från Arbetsdomstolen 

undersöks i den fjärde delen, två rättsfall för att beskriva rättsläget på den offentliga sektorn 

och fem rättsfall för att beskriva den privata sektorn. En sammanfattande analys skrivs i den 

femte delen av uppsatsen för att klargöra vilka faktorer som är av betydelse när 

Arbetsdomstolen avgör om drogtester får genomföras på arbetsplatsen i respektive sektor. 

Rättsfallen från sektorerna kommer att jämföras för att undersöka om det föreligger några 

skillnader mellan den privata och offentliga sektorn, dessutom kommer arbetsgivarens och 

arbetstagarens synvinkel på drogtester att utredas. Europadomstolens och Arbetsdomstolens 

inställning till drogtester kommer att klargöras för att undersöka om det föreligger några 

skillnader mellan domstolarnas synsätt på drogtester. Slutsatsen blir den sista delen i 

uppsatsen där några avslutande ord om drogtester i privat och offentlig sektor samt svaret på 

frågeställningen kommer att skrivas.  

1.2 Ämne 
Alkohol- och drogmissbruk är ett vanligt förekommande 1  i arbetslivet och medför stora 

hälsorisker för enskilda. En person som är påverkad av alkohol eller narkotika är en allvarlig 

arbetsmiljörisk på arbetsplatsen. En undersökning som gjordes år 2005 indikerade att ungefär 

50 000 drogtester utfördes i arbetslivet och under tiden för undersökningen användes 

drogtester på 70 av Sveriges 100 största företag.2 Det är viktigt att arbetsgivaren har tydliga 

riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering när det gäller insatser vid alkohol- och 

narkotikamissbruk. Arbetsgivaren ska klargöra vilka regler och rutiner som gäller på 

arbetsplatsen om en arbetstagare visar sig vara påverkad av alkohol eller droger.3 Missbruk av 

framförallt narkotika leder till stora skador, vilket står för en stor del av de totala 

                                                           
1 Arbetsmiljöverket, alkohol och droger  

http://www.av.se/teman/arbetsanpassning/alkohol/?AspxAutoDetectCookieSupport=1 (hämtad 2014-03-11) 
2 Klarar du testet? 

http://www.lag-avtal.se/tidningen/article3343852.ece (hämtad 2014-03-05) 
3 Arbetsmiljöverket, alkohol och droger  

http://www.av.se/teman/arbetsanpassning/alkohol/?AspxAutoDetectCookieSupport=1 (hämtad 2014-03-11) 

http://www.av.se/teman/arbetsanpassning/alkohol/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.lag-avtal.se/tidningen/article3343852.ece
http://www.av.se/teman/arbetsanpassning/alkohol/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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sjukdomsfallen i Sverige.4 Narkotikamissbruk leder dessutom till dödsfall på grund av direkta 

hälsoeffekter samt livsstilen som missbruket medför.5 

Begreppet narkotika innefattar samtliga preparat som finns i Läkemedelsverkets föreskrifter 

(LVFS) om förteckningar över narkotika. Föreskrifterna uppdateras löpande och det samtliga 

preparat har gemensamt är att de påverkar individens centrala nervsystem. I Sverige omfattar 

begreppet missbruk all användning av narkotika, både medicinsk och icke medicinsk, vilket 

innebär allt från enstaka tillfällen till daglig konsumtion. Narkotikamissbruk står, som ovan 

nämnt, för en stor del av sjukdomsfallen i Sverige och medför årligen stora kostnader för 

samhället. År 2008 var kostnaden för narkotikamissbruk ungefär 24 miljarder kronor där 

sjukvård, socialtjänst och utgifter för statliga myndigheter uppgjorde cirka 53 procent. 

Ytterligare kostnader att ta hänsyn till är sådana av indirekt karaktär varpå 42 procent belastar 

samhället i form av exempelvis produktionsbortfall vid sjukskrivning eller tidig död. 

Resterande fem procent hänförs till försäkringskostnader samt företagshälsovård som 

uppkommer i privat sektor.6 

Den arbetsrättsliga lagstiftningen som finns i Sverige idag är väldigt omfattande och gäller 

både heltids- och deltidsanställda samt privat och offentligt anställda. Särregleringar gällande 

vissa anställda finns, bland annat i lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA) som 

endast gäller offentligt anställda. I dagsläget finns det ingen lagstiftning gällande explicit 

drogtester i den privata och offentliga sektorn. När det gäller privat sektor finns det inga 

begränsningar gällande drogtester, förutom att motverka diskriminering och följa god sed på 

arbetsmarknaden7. God sed på arbetsmarknaden är ett begrepp som representerar en viss 

yrkesetisk eller allmän moralisk nivå och innebär att ett kollektivavtal saknar rättslig verkan 

om det strider mot god sed på arbetsmarknaden.8 Anställda i offentlig verksamhet är utöver 

bestämmelserna i LOA skyddade från kroppsliga ingrepp enligt 2 kap 6 § Regeringsformen 

(2010:1408), (RF).9 Bestämmelsen ger inte ett oinskränkt skydd utan begränsningar finns i 

bland annat arbetsledningsrätten som gäller i den offentliga sektorn och den fria 

antagningsrätten, som gäller i den privata sektorn. 10  Arbetsledningsrätten innebär att 

arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet samt organisera arbetet och arbetskraften. 

Den fria antagningsrätten är en princip som innebär att arbetsgivaren har rätt att bestämma om 

någon ska antas som arbetstagare samt avgöra vilka krav som åligger en arbetssökande, till 

exempel om personen ska genomgå en medicinsk kontroll.11 

                                                           
4Alkohol, narkotika, dopning och tobak i Sverige 

http://www.regeringen.se/sb/d/14853/a/175982 (hämtad 2014-03-11) 
5 CAN, Frågor och svar om narkotika 

http://www.can.se/sv/drogfakta/fragor-och-svar/narkotika/ (hämtad 2014-03-16) 
6 SOU 2011:6, s. 771 
7 Alkohol- och drogtester i svenskt arbetsliv, s. 231 

http://nile.lub.lu.se/arbarch/aa/2001/aa2001_vol07_s225-238.pdf  (hämtad 2014-03-06) 
8 DS 2001:6, s. 41 
9 Alkohol- och drogtester i svenskt arbetsliv, s. 231 

http://nile.lub.lu.se/arbarch/aa/2001/aa2001_vol07_s225-238.pdf  (hämtad 2014-03-06) 
10 SOU 2009:44, s. 70 
11 A a, s. 78-79 

http://www.regeringen.se/sb/d/14853/a/175982
http://www.can.se/sv/drogfakta/fragor-och-svar/narkotika/
http://nile.lub.lu.se/arbarch/aa/2001/aa2001_vol07_s225-238.pdf
http://nile.lub.lu.se/arbarch/aa/2001/aa2001_vol07_s225-238.pdf
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Drogtestning har flera syften, ett av dem är att förhindra att skador, våld och hot uppkommer i 

arbetsmiljön samt se till att den enskilde får hjälp med sitt missbruk. Däremot kan 

drogtestning ses som en kränkning av den personliga integriteten, eftersom testerna tvingar 

den enskilde att dela med sig av sin sjukdomshistorik. 12  Drogtester är en form av 

kontrollåtgärd som arbetsgivaren, som en del av sin arbetsledningsrätt har rätt att vidta. En 

förutsättning är däremot att det inte strider mot lag samt god sed på arbetsmarknaden.13 

Samtliga kontrollåtgärder är inte tillåtna utan för att avgöra vilka kontrollåtgärder som 

arbetsgivaren har rätt att vidta ska hänsyn tas till arbetstagarens personliga integritet, vilket 

innebär att ingreppet som ett drogtest medför måste stå i skälig proportion till det intresse som 

arbetsgivaren vill tillfredsställa. Drogtester är enligt Arbetsdomstolens synsätt inte förbjudna, 

men kan under särskilda omständigheter anses strida mot lag (1994:1219) om den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna, (EKMR). Arbetsdomstolen anser att stöd saknas för att arbetsgivaren ska ha 

möjligheten att, inom arbetsledningsrätten vidta kontrollåtgärder i form av alkohol- och 

drogtester, däremot om särskilda omständigheter föranleder det ska en avvägning göras 

mellan arbetsgivarens och arbetstagarens intressen.14 En arbetsgivare och arbetstagare kan 

genom ett avtal komma överens om en arbetsgivares rätt att drogtesta den anställde. En 

arbetsgivare kan inte tvinga en arbetstagare att underkasta sig kontrollåtgärderna. Däremot om 

en arbetstagare vägrar genomföra ett drogtest är en vägran, ur arbetsgivarens synvinkel att 

anses som ett avtalsbrott, vilket i sin tur utgör saklig grund för uppsägning.15 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka en arbetsgivares rätt att drogtesta sina anställda i privat 

respektive offentlig sektor samt utreda om det föreligger några skillnader mellan respektive 

sektor. Genom att beskriva arbetsgivarens rätt att genomföra drogtestning på arbetsplatsen i 

båda sektorerna kommer gränsdragningen vid drogtester att klargöras. I dagsläget saknas det 

lagstiftning som specifikt reglerar drogtester i den privata samt offentliga sektorn. På grund av 

avsaknaden av lagstiftning kommer rättspraxis att tydliggöra vilka faktorer Arbetsdomstolen 

anser är av betydelse när en intresseavvägning görs för att avgöra om drogtestning är tillåtet 

samt om en arbetstagares vägran är att anses som saklig grund för uppsägning av personliga 

skäl. Europadomstolens synsätt kommer att nämnas för att undersöka om Europadomstolens 

och Arbetsdomstolens synsätt skiljer sig när en intresseavvägning görs. 

1.4 Frågeställning 
Utifrån ovanstående bakgrund till ämnet drogtestning samt hur vanligt alkohol- och 

drogmissbruk är i arbetslivet kommer arbetsgivarens rätt att drogtesta sina anställda och hur 

arbetsgivarens rätt skiljer sig i privat respektive offentlig sektor att undersökas. Vidare är det 

aktuellt att klargöra om en arbetsgivare har möjligheten att drogtesta sina anställda med hjälp 

av sin rätt att leda och fördela arbetet. Vilka konsekvenser medför en arbetstagares vägran att 

genomföra drogtesterna? 

                                                           
12 Majoriteten positiv till drogtestning på jobbet (hämtad 2014-03-13) 

http://www.edgehr.se/hr-i-fokus/hrifokus/integritet-i-arbetslivet/majoriteten-positiva-till-drogtestning-pa-jobbet/  
13 SOU 2009:44, s. 78-79 
14 I b 
15 SOU 2002:18, s. 164-165 

http://www.edgehr.se/hr-i-fokus/hrifokus/integritet-i-arbetslivet/majoriteten-positiva-till-drogtestning-pa-jobbet/
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1.5 Avgränsning 
Ovanstående frågeställning har avgränsats till att endast gälla tillsvidare anställda och därmed 

utesluta uppdragstagare, arbetssökande samt visstidsanställda. Det skulle bli för omfattande, 

med tanke på uppsatsens storlek att undersöka samt jämföra samtliga anställningsformer i 

privat respektive offentlig sektor och därför har en avgränsning gjorts. Arbetssökande har 

uteslutits från frågeställningen eftersom de saknar skydd för den personliga integriteten.16 

Narkotika är ett begrepp som omfattar flera olika droger och preparat och när begreppet 

drogtester används syftar det endast till narkotika samt alkohol. Dopningspreparat har 

uteslutits eftersom de troligen inte kommer att vara aktuella i de verksamheter som undersöks, 

vilket är verksamheter där fordon körs i trafiken under arbetstid samt skolverksamhet. 

Alkohol är inte illegalt och kan konsumeras dagligen, men trots detta kommer alkohol att 

inkluderas i begreppet drogtester, eftersom någon avgränsning mellan alkohol och droger inte 

behöver göras. EKMR är aktuell för att undersöka gällande rätt för drogtester i arbetslivet, 

eftersom artikel 8 i konventionen är relevant för att kunna besvara ovanstående frågeställning.  

1.6 Nyttomotivering 
Tanken med uppsatsen är att generera ny kunskap om drogtestning i arbetslivet och öka 

förståelsen för varför drogtestning på arbetsplatsen är genomförbart vid alkohol- och 

narkotikamissbruk trots skyddet för de enskildas personliga integritet. Samhället gynnas av att 

få mer information om rättsläget gällande drogtester på arbetsplatser i landet samt hur 

drogtestning skiljer sig i privat respektive offentlig sektor eftersom lagstiftning som specifikt 

berör drogtester saknas. Det är dessutom relevant för samhället att känna till hur frekvent 

drogtestning förekommer i arbetslivet samt varför det är av väsentlig betydelse att drogtester 

genomförs på arbetsplatsen. Det är viktigt för en arbetsgivare i både privat och offentlig 

sektor att ha kunskap om drogtester, främst om det är genomförbart för en arbetsgivare att 

drogtesta sina anställda med hjälp av arbetsledningsrätten samt om en vägran att underkasta 

sig ett drogtest är saklig grund för uppsägning av personliga skäl. 

1.7 Metod 
Rättsläget i privat och offentlig sektor behöver utredas för att undersöka tillåtligheten av 

drogtester i arbetslivet samt för att analysera vilka skillnader som föreligger i respektive 

sektor. Frågeställningen, hur skiljer sig arbetsgivarens rätt att drogtesta sina anställda i privat 

respektive offentlig sektor berör ämnesområdet arbetsrätt och för att kunna få en helhetsbild 

över ämnesområdet måste hänsyn tas till flera olika rättskällor. Metoden som har använts för 

att besvara frågeställningen är rättsdogmatisk metod, även kallad traditionell juridisk metod 

där utgångspunkten har varit de traditionella rättskällorna, lagar, rättspraxis och förarbeten. 

Grunden i uppsatsen har varit rättspraxis från Arbetsdomstolen för att undersöka rättsläget i 

respektive sektor, framförallt eftersom lagstiftning gällande drogtester saknas. Två fall från 

Europadomstolen har utretts för att komplettera rättsfallen från Arbetsdomstolen för att 

klargöra båda domstolarnas synsätt på drogtester samt om de skiljer sig. För att kunna besvara 

frågeställningen på ett adekvat sätt har de traditionella rättskällorna kompletterats med olika 

Internetkällor samt annan litteratur för att få en helhetsbild av rättsläget gällande drogtester.   

                                                           
16 SOU 2009:44, s. 18 
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2. Bakgrund 
När det gäller drogtester på arbetsplatsen finns det några rättsliga utgångspunkter som måste 

tas hänsyn till eftersom det handlar om arbetsgivarens ansvar gentemot arbetstagaren. Den 

rättsliga grunden återfinns i anställningsavtalet som gäller mellan en arbetstagare och 

arbetsgivare. 17  Arbetsgivarens arbetsledningsrätt etablerades genom den så kallade 

decemberkompromissen år 1906. Kompromissen var ett avtal som slöts mellan svenska 

arbetsgivareföreningen (SAF) och landorganisationen (LO) som innebar att förbunden skulle, 

i sina kollektivavtal ta in en klausul som vidare innebar att arbetsgivaren har en rätt att leda 

och fördela arbetet samt fritt anställa och avskeda sina anställda. 18  Begreppet 

arbetsledningsrätt är ett vitt begrepp som saknar en definition i generella termer, däremot för 

att kunna få vägledning i begreppets betydelse, kan frågor som vem som ska utföra arbetet, 

vilket arbete ska utföras samt var, när och hur arbetet ska uträttas ställas. Frågorna hänför sig 

till arbetsledningsrättens område och används som ett försök att definiera begreppet.19 

Ett anställningsavtal reglerar arbetsgivarens arbetsledningsrätt och gäller mellan en 

arbetsgivare och arbetstagare och på grund av arbetsgivarens arbetsledningsrätt är 

arbetstagaren mer eller mindre tvungen att följa de instruktioner och ordningsregler som 

arbetsgivaren ger.20 Arbetsgivaren är skyldig att informera arbetstagaren om samtliga villkor 

som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet. Villkoren är bland annat arbetstagarens 

arbetsuppgifter, yrkesbenämning, lön, löneförmåner, om anställningen gäller tills vidare eller 

för begränsad tid samt anställningens sista dag, enligt 6c § 2 st Lagen (1982:80) om 

anställningsskydd (LAS). Samtliga villkor ska lämnas skriftligt till arbetstagaren. Enligt 4 § 1 

st LAS gäller ett anställningsavtal tills vidare om inget annat har angetts, däremot kan en 

arbetsgivare ange att ett anställningsavtal gäller för en tidsbegränsad period. 

Anställningsavtalet reglerar en arbetsgivare och arbetstagares rättigheter samt skyldigheter 

och en förutsättning för att ett anställningsavtal har uppkommit är att båda parterna är 

överens. Det finns inget formkrav på hur ett avtal ska vara utformat och avtalet kan därmed 

vara muntligt.  

Begreppet personlig integritet är svårt att definiera och någon språklig innebörd har ännu inte 

funnits och därför kan begreppet definieras på olika sätt. En definition av begreppet personlig 

integritet är att ”alla människor har rätt till en personlig sfär där ett oönskat intrång, såväl 

fysiskt samt psykiskt kan avvisas”. Den personliga sfären kan variera mellan olika personer 

och beror på deras kulturella, etniska, religiösa och sociala bakgrund.21 Begreppet integritet 

beskrivs som ett orubbat tillstånd, okränkbarhet och oberoende. En annan definition av 

begreppet personlig integritet är ”rätten att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad 

samt att inte utsättas för personligen störande ingrepp”.22   

                                                           
17 Iseskog, s. 8 f 
18 Glavå, s. 34 f 
19 A a, s. 671 
20 Iseskog, s. 63 
21 SOU 2002:18, s. 53 
22 SOU 2009:44, s. 189 ff 
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3. Gällande rätt om drogtester i arbetslivet 

3.1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande medicinska kontroller 
Medicinska kontroller är bland annat läkarundersökningar, andra hälsoundersökningar, 

provtagningar och tjänstbarhetsbedömningar. Enligt 1 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 

medicinska kontroller i arbetslivet gäller föreskrifterna samtliga arbetsgivare. En 

hälsoundersökning är en undersökning som en läkare inte alltid behöver medverka i, däremot 

är läkaren ansvarig för den slutgiltiga bedömningen av resultatet. Undersökningarna är 

exempelvis olika former av kroppsundersökningar och provtagningar enligt 2 §. 

Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda samt genomföra medicinska kontroller till arbetstagaren 

när en riskbedömning av arbetsplatsen har gjorts och det visar sig vara motiverat att 

genomföra kontrollerna, enligt 3 §. En riskbedömning23 innebär att arbetsgivaren bedömer 

vilka riskkällor, exempelvis maskiner och farliga ämnen som förekommer på arbetsplatsen 

och leder till ökade risker för olycksfall samt ohälsa. Samtliga verksamheter, både privata och 

offentliga är inte tvungna att erbjuda och genomföra medicinska kontroller, däremot finns det 

undantag för olika typer av verksamheter som är tvungna att undergå ovanstående kontroller, 

exempelvis arbete som innebär exponering av bly, kadmium, asbest samt stor fysisk 

påfrestning, enligt 4 § 1 st.24 I vissa verksamheter kan undersökningarna vara motiverade på 

grund av säkerhetsskäl, exempelvis fordonsförare och maskinoperatörer. En del 

hälsoundersökningar är berättigade att genomföra på grund av medicinska skäl, exempelvis 

sjukdom eller skada som inte går att förebygga genom att skapa en bra arbetsmiljö.25 

Verksamheter där det är motiverat för arbetsgivaren att bidra med medicinska kontroller på 

grund av säkerhetsskäl är där fordon körs i trafik under arbetstid, främst eftersom det krävs 

hög koncentrationsförmåga och stor uppmärksamhet att köra ett fordon. Alkohol och 

narkotika har en stor påverkan på en arbetstagares koncentrationsförmåga, eftersom vid 

alkohol- och narkotikakonsumtion kan arbetstagaren inte hålla reda på lika mycket 

information, vilket leder till att arbetstagarens förmåga att göra realistiska bedömningar 

nedsätts och omdömet försämras, därmed sker fler olyckor på vägarna.26 

Det finns olika former av medicinska kontroller som en arbetsgivare har rätt att vidta, 

exempelvis urinprov, och utandningsprov. Kontrollerna som genomförs för att visa en 

arbetstagares intag av alkohol och droger, är inte alla lika tillförlitliga. Urinprov är ett 

tillförlitligt test för att utreda om en arbetstagare har alkohol eller narkotika i kroppen, 

däremot är ett utandningsprov inte lika tillförlitligt främst eftersom resultatet varierar 

beroende på vilken typ av mätinstrument som används samt måste kalibrering av instrumentet 

                                                           
23 Riskbedömning 

http://www.av.se/sam/riskbedomning/ (hämtad 2014-05-03) 
24 AFS 2005:06, s. 8-9 
25 SOU 2002:18, s. 150 
26 Trafikverket. Alkohol, droger och trafik, s. 6 

http://publikationswebbutik.vv.se/upload/6289/100331_alkohal_droger_och_trafik_utg_3_201209.pdf  

(hämtad 2014-04-14) 

http://www.av.se/sam/riskbedomning/
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/6289/100331_alkohal_droger_och_trafik_utg_3_201209.pdf
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göras kontinuerligt. Urinprov tas för att se aktuellt samt tidigare intag av alkohol och 

narkotika.27 

När det gäller medicinska kontroller finns det många gånger ett krav på en 

tjänstbarhetsbedömning som innebär att arbetstagaren har fått ett intyg av en läkare som 

meddelar att arbetstagarens hälsotillstånd är tillräckligt bra för att kunna arbeta i miljöer där 

exponering av farliga ämnen och stor fysisk påfrestning förekommer.28 En arbetstagare som är 

sjuk eller har ett försämrat hälsotillstånd, får sannolikt inte ett godkänt intyg med tanke på 

konsekvenserna en riskfylld arbetsplats medför. Det gäller att skilja på olika former av 

medicinska kontroller, vissa av dem är arbetsgivaren skyldig att bidra med på arbetsplatsen, 

medan andra erbjuds endast av arbetsgivaren. De kontroller som arbetsgivaren är skyldig att 

bidra med gäller framförallt arbete där extrem fysisk påfrestning förekommer, där risken för 

ohälsa och olycksfall är stor. Andra medicinska kontroller ska endast erbjudas om det är 

berättigat av en riskbedömning. Om en arbetstagare inte deltar i kontrollerna, finns det en risk 

att arbetstagaren drabbas av olika följder, exempelvis omplacering eller uppsägning. 

Kontrollerna som erbjuds, medför inte liknande konsekvenser eftersom arbetstagaren inte är 

tvungen att underkasta sig kontrollerna, däremot är det rekommenderat av Arbetsmiljöverket 

att delta i kontrollerna, trots att de inte är obligatoriska för att slippa bli skadad i sitt arbete.29 

3.2 Regeringsformen 
Enligt 1 kap 1 § RF utgår den offentliga makten från folket och makten ska utövas under 

lagarna, vilket är fundamentalt för en demokratisk rättsstat. Objektivitetsprincipen finns 

stadgad i 1 kap 9 § RF och innebär att förvaltningsmyndigheter och domstolarna samt andra 

offentliga verksamheter som utför förvaltningsuppgifter ska iaktta saklighet och opartiskhet. 

Objektivitetsprincipen upprätthåller en huvudprincip gällande likabehandling av anställda 

inom den offentliga sektorn. 

Begreppet kroppsligt ingrepp finns reglerat i 2 kap 6 § 1 st RF och innebär ett skydd mot 

påtvingade ingrepp, exempelvis kroppsvisitation, liknande intrång samt undersökningar och 

avser främst våld mot människokroppen, men även läkarundersökningar samt 

utandningstest.30 Det är osäkert om urinprov omfattas av begreppet, men om starka skäl finns 

är urinprov att anses som ett kroppsligt ingrepp.31 Skydd mot kroppsligt ingrepp gäller endast 

gentemot det allmänna och inte mellan enskilda. Det är vidare en relativ rättighet, vilket 

innebär att rättigheten kan begränsas genom lag, enligt 2 kap 12 § RF.32 Ett tänkbart lagstöd 

för att kunna inskränka rättigheten är 30 § LOA om periodiska hälsoundersökningar33, se 

avsnitt 3.5. Det allmänna är ett begrepp som syftar till verkställande organ, exempelvis 

                                                           
27 Alna Sveriges AB riktlinjer för tillförlitlig alkohol- och drogtestprocess, s. 4 

http://www.kfo.se/Documents/%C3%96vrigt%20-

%20pdfer%20mm/Alna%20Sveriges%20Riktlinjer%20fo%CC%88r%20tillfo%CC%88rlitlig%20alkohol_och%

20drogtestprocess%20slutversion%202012.pdf (hämtad 2014-03-05) 
28 Om obligatoriska medicinska kontroller 

http://www.av.se/teman/medicinska_kontroller/arbetsgivaransvar/om_obligatoriska.aspx (hämtad 2014-04-04) 
29 I b 
30 SOU 2008:3, s. 101 
31 Bull & Sterzel, s. 76 
32 Prop. 2009/10:80, s. 173 
33 Westregård, s. 654 

http://www.av.se/teman/medicinska_kontroller/arbetsgivaransvar/om_obligatoriska.aspx
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domstolar och andra myndigheter. 34 Begreppet kroppsligt ingrepp hör nära ihop med ett annat 

begrepp, personlig integritet35 som finns reglerat i 2 kap 6 § 2 st RF. Personlig integritet 

innebär att individen är skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten om det 

sker utan den enskildes samtycke och innebär bland annat kartläggning av den enskildes 

personliga förhållanden. 36  Begreppet personliga förhållanden syftar till uppgifter om den 

enskilde, bland annat familjeförhållanden, hälsa och anställningar. Det är värt att poängtera att 

åtgärder som innebär ett betydande intrång måste vara aktuellt för att den enskilde ska 

skyddas av bestämmelsen. Hänsyn tas till åtgärdens omfattning och natur för att avgöra om 

åtgärden är att anses som betydande.37  

3.3 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna 
När det gäller att säkerställa skyddet för de grundläggande fri- och rättigheter har Sverige 

anslutit sig till bland annat Europakonvention som har haft väsentlig betydelse för 

utvecklingen av de grundläggande fri- och rättigheterna.38  EKMR är tillämplig i Sverige 

enligt Inkorporeringslagen39. 

Enligt artikel 1 EKMR är varje part, både arbetsgivare och arbetstagare skyldig att respektera 

de mänskliga rättigheter som återfinns i Europakonventionen och rättigheterna får inte 

inskränkas än med stöd av lag. Samtliga individer har rätt till respekt för sitt privat- och 

familjeliv enligt artikel 8 p. 1 EKMR. Rättigheten till privat- och familjeliv får inte inskränkas 

utan lagstöd, om det inte är nödvändigt för statens eller det allmännas säkerhet, den nationella 

säkerheten, landets ekonomiska välstånd samt om det gäller skydd för hälsa och moral, enligt 

artikel 8 p. 2 EKMR. En offentlig myndighet som inskränker rättigheten i artikel 8 EKMR 

måste se till att inskränkningen står i rimlig proportion till syftet som inskränkningen avser att 

tillgodose. Om en myndighet har ingripit i rättigheten enligt artikel 8 p. 1 EKMR gäller det att 

avgöra om ingreppet omfattas av undantagsbestämmelsen i artikel 8 p. 2 EKMR. 

Undantagsbestämmelsen är uppbyggd på tre villkor som måste vara uppfyllda för att 

inskränkningen ska vara tillåten. Det första villkoret är att ingreppet måste vara lagligt. Andra 

villkoret är att ingreppet måste vara ägnat att tillgodose de allmänna eller enskilda intressen 

som anges, se ovan. Det tredje och sista villkoret är att ingreppet måste vara nödvändigt i ett 

demokratiskt samhälle, vilket innebär att det föreligger ett angeläget samhälleligt behov.40 

Enligt Europadomstolens praxis ger artikel 8 EKMR inte bara upphov till negativa 

skyldigheter för det allmänna att undvika omotiverade inskränkningar i den enskildes rätt till 

privat- och familjeliv. Europakonventionens bestämmelser i artikel 8 gäller främst mellan det 

allmänna och en enskild, men artikeln innebär, utöver skyddet till privat- och familjeliv ett 

ansvar för staten att skydda den enskilde från kränkningar av andra enskilda. Arbetsdomstolen 

har erkänt Europakonventionens tillämplighet mellan enskilda, men för att konventionen ska 

                                                           
34 SOU 2008:3, s. 101 
35 Se avsnitt 2 för vidare definition 
36 SOU 2007:22, s. 50 
37 Bull & Sterzel, s. 78 
38 Prop. 2009/10:80 s. 174 
39 Prop. 1993/94:117 s. 34 
40 Danelius, s. 223 
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kunna tillämpas, måste frågorna handla om grova kränkningar. 41  Skyddet kan garanteras 

genom att det allmänna kriminaliserar flera olika åtgärder som anses utgöra ett intrång i den 

personliga integriteten.42 För att avgöra om ett visst förfarande innebär en kränkning mot 

rätten till privat- och familjeliv lägger Europadomstolen stor vikt vid individens 

självbestämmande. Begreppet individens självbestämmande innebär att fysiska ingrepp sker 

med individens samtycke och omfattas inte av skyddet i artikel 8 EKMR. Ett centralt moment 

som återkommer i Europadomstolens bedömning är den enskildes förväntningar på hur rätten 

till ett privat- och familjeliv ska upprätthållas i det enskilda fallet.43  

Europadomstolen har tagit upp två fall som handlar om en arbetsgivares rätt att kräva en 

arbetstagare att underkasta sig drogtester. I de aktuella fallen, Madsen v. Denmark44  och 

Wretlund v. Sweden45 konstaterade Europadomstolen att samtliga krav, som finns uppställda i 

undantagsbestämmelsen, artikel 8 p. 2 EKMR, se ovan var uppfyllda och därmed togs 

ansökningarna inte upp till full sakprövning.46 I fallet rörande Wretlund v. Sweden påstod den 

klagande att Sverige brutit mot sina åligganden enligt EKMR genom Arbetsdomstolens dom, 

AD 1998 nr 97 se avsnitt 4.5. Fallet Wretlund v. Sweden handlar om en arbetstagare, anställd 

som lokalvårdare vid ett kärnkraftverk som ansåg att hon inte var tvungen att underkasta sig 

drogtesterna eftersom de aktuella testerna stred mot artikel 8 EKMR. Europadomstolen ansåg 

att, även fast lagstiftning gällande drogtester i dagsläget saknas har Sverige en 

arbetsrättsmodell där arbetsmarknadens parter avtalar och erkänner arbetsledningsrätten som 

en allmän rättsprincip. Praxis från Arbetsdomstolen framhäver att de kontrollåtgärder som 

arbetsgivaren har rätt att vidta inkluderar alkohol- och drogtester om särskilda skäl föranleder 

det och i det aktuella fallet med tanke på verksamhetens art var kontrollåtgärderna nödvändiga 

på grund av säkerhetsskäl. Europadomstolen delade Arbetsdomstolen bedömning, att 

drogtesterna kunde genomföras som en del av arbetsledningsrätten enligt kollektivavtalet 

samt att åtgärden var tillräckligt grundad i svensk lagstiftning och därmed förenlig med artikel 

8 p. 2 EKMR. På grund av ovanstående togs fallet inte upp till full sakprövning. 

3.4 Lagen om anställningsskydd 
Enligt 1 § 1 st LAS är lagen tillämplig på arbetstagare i offentlig eller enskild tjänst och gäller 

därmed både i privat och offentlig sektor. Däremot finns det undantag i 1 § 2 st LAS, men 

undantagen påverkar inte lagens allmänna tillämpningsområde. LAS är till större delen 

tvingande i förmån för arbetstagaren, däremot är flera viktiga bestämmelser i lagen 

semidispositiva, vilket innebär att avvikelser kan göras genom kollektivavtal enligt 2 § 3 st 

LAS. Syftet med LAS är att öka tryggheten vid anställning för arbetstagare.47 Lagen har 

däremot fått kritik för att inte uppfylla sitt syfte, främst eftersom arbetstagarna inte känner sig 

trygga i sin anställning på grund av turordningsreglerna i 22 § LAS som innebär att den som 

                                                           
41 SOU 2009:44, s. 303 
42 Prop. 2009/10:80, s. 175 
43 SOU 2009:44, s. 194 
44 Application No. 58341/00, Madsen v. Denmark  
45 Application No. 46210/99, Wretlund v. Sweden 
46 SOU 2009:44, s. 198 
47 Adlercreutz & Mulder, s. 55-57 
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är sist anställd kommer att bli uppsagd först vid arbetsbrist. När det gäller uppsägningar i både 

privat och offentlig verksamhet krävs det saklig grund, exempelvis arbetsbrist.  

När det gäller drogtester i den offentliga sektorn kan en konsekvens av att en arbetstagare 

kommer påverkad av alkohol eller narkotika till arbetsplatsen, vara att arbetstagaren blir 

uppsagd. Konsekvensen finns reglerad i 7 § LAS när en uppsägning från arbetsgivarens sida 

är aktuell och innebär framförallt att en uppsägning ska vara sakligt grundad, däremot är 

uppsägningen inte sakligt grundad om arbetsgivaren har möjlighet att omplacera 

arbetstagaren. En uppsägning som sker på grund av alkohol- och narkotikamissbruk är att 

anse som uppsägning på grund av personliga skäl, eftersom grunderna hänför sig till 

arbetstagaren personligen. Konsekvenserna som missbruket kan medföra på arbetsplatsen är 

exempelvis misskötsamhet, vilket kan anses vara saklig grund för uppsägning. 

För att avgöra om saklig grund föreligger måste en prognos göras för att utreda om 

arbetstagaren är lämplig att fortsätta arbeta hos arbetsgivaren. Enligt förarbetena är en 

uppsägning sakligt grundad när det är dokumenterat att den aktuella arbetstagaren är olämplig 

för fortsatt anställning hos arbetsgivaren.48 Det finns några faktorer som ska tas hänsyn till för 

att avgöra om saklig grund föreligger, bland annat arbetsplatsens storlek, anställningstidens 

längd, anställningens beskaffenhet, tidigare misskötsamhet, arbetsgivarens handlande och 

personliga förhållanden. Arbetsplatsens storlek är avgörande för att undersöka arbetsgivarens 

omplaceringsskyldighet, eftersom en större arbetsplats innebär fler möjligheter till 

omplacering. När det gäller anställningstiden finns det olika krav för saklig grund gällande en 

arbetstagare med kort anställningstid jämfört med en arbetstagare som har längre 

anställningstid. Ju längre en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren, desto bättre 

anställningsskydd har den anställde. Anställningens karaktär påverkar prövningen eftersom 

arbetsgivaren har rätt att ställa högre krav på en arbetstagare som intar en förtroendeställning 

på arbetsplatsen, exempelvis en busschaufför som har ansvar för andra människor. När 

prövningen görs är det viktigt att undersöka hur arbetstagaren tidigare skött sig på 

arbetsplatsen. Om en arbetstagare har blivit tillsagd vid upprepade tillfällen och sedan 

fortsätter att missköta sitt arbete kan det anses som saklig grund för uppsägning. 

Arbetsgivarens handlade hör nära ihop med arbetstagarens tidigare misskötsamhet, eftersom 

det gäller för arbetsgivaren att ge tydliga instruktioner för att arbetstagaren ska vara medveten 

om att han misskött sig.49  En arbetstagares misskötsamhet kan också bero på personliga 

förhållanden, vilket leder till ett ansvar för arbetsgivaren att försöka avhjälpa de personliga 

problemen.50 Däremot finns det begränsningar i 7 § 4 st LAS som innebär att arbetsgivaren 

inte får har haft kännedom om omständigheterna som hänför sig till arbetstagarens personliga 

förhållanden i mer än två månader före tidpunkten för uppsägningen eller innan underrättelse 

lämnades enligt 30 § LAS. Det finns en möjlighet att avvika från denna bestämmelse om 

synnerliga skäl föranleder det. 

  

                                                           
48 Bylund, s. 104 ff 
49 I b 
50 I b 
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3.5 Lagen om offentlig anställning 
Lagen (1994:260) om offentlig anställning, LOA tillämpas enligt 1 § endast på arbetstagare 

hos riksdagen och dess myndigheter samt myndigheter som står under regeringen, med andra 

ord endast på arbetstagare i offentlig verksamhet. Lagen gäller också för arbetstagare som är 

anställda hos kommuner, landsting och kommunalförbund, enligt 2 § LOA. Tanken bakom 

LOA har varit att ta bort särregleringen som finns gällande anställda i offentlig sektor.  

När det gäller drogtester i den offentliga sektorn finns det framförallt en bestämmelse i LOA 

som är av betydelse, närmare bestämt 30 § LOA. Drogtester är att anse som periodiska 

undersökningar som genomförs på arbetsplatsen, vilket regleras i 30 § LOA. Bestämmelsen 

anger att om en arbetstagare misslyckas med att genomföra sina arbetsuppgifter på ett 

godtagbart sätt för att inte skapa en arbetsmiljörisk för andra personers hälsa och säkerhet, är 

arbetstagaren skyldig att på arbetsgivarens begäran undergå drogtester på arbetsplatsen.51 Det 

finns olika former av medicinska kontroller, se avsnitt 3.1, men 30 § LOA är inte tillämplig på 

samtliga typer av kontroller. Medicinska kontroller är ett begrepp som endast syftar till 

regelbundna undersökningar som utförs av läkare eller annan läkarpersonal. Begreppet gäller 

inte hälsokontroller som arbetsgivaren erbjuder, exempelvis basundersökningar från 

företagshälsovården som arbetstagaren inte är tvungen att genomgå. Syftet med periodiska 

hälsoundersökningar är att förebygga risker och olyckor i offentlig verksamhet som sker på 

grund av ohälsa hos arbetstagare som utför riskfyllt arbete. De intressen som regleringen 

syftar till att skydda är liv, personlig säkerhet och hälsa samt egendom och miljö.52 

En arbetstagare vars arbetsuppgifter berör säkerheten för sig själv och andra arbetstagares liv 

och hälsa kan bli tvungen att underkasta sig flera undersökningar under sin anställningstid. 

Riskfyllda arbeten som påverkar arbetstagarens säkerhet är exempelvis anställningar som 

polis, bussförare, flygtrafikledare samt tulltjänsteman.53 En arbetstagare som söker anställning 

för liknande arbete är många gånger medveten om att periodiska undersökningar sker på 

arbetsplatsen 54  eftersom arbetsgivaren har möjligheten att kräva ett läkarintyg när 

arbetstagaren anställs. I den privata sektorn är det anställningsavtalet som ligger till grund för 

arbetstagarens skyldighet att underkasta sig drogtester på arbetsplatsen och i den offentliga 

sektorn är det kollektivavtal som reglerar skyldigheten.55  

                                                           
51 Hinn & Aspegren, s. 96 
52 A a s. 98 
53 A a, s. 99 
54 A a, s. 96 ff 
55 I b 
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4. Rättspraxis från Arbetsdomstolen 
Några av rättsfallen som Arbetsdomstolen tagit upp gällande tillåtligheten av drogtester i 

arbetslivet kommer att tas upp här för att vidare undersöka hur rättsläget ser ut i den privata 

och offentliga sektorn. Rättsfallen nedan berör främst drogtestning som skett av säkerhetsskäl 

på grund av konsekvenserna som sker om en arbetstagare är påverkad av alkohol och 

narkotika. I avsnitt 4.1 och 4.2 har drogtester genomförts på grund av att fordon förekommer i 

tjänsten där arbetsgivaren har valt att använda sig av bland annat alkolås och alkoskåp för att 

förhindra att skador uppstår i trafiken. I avsnitt 4.3 och 4.4 har testerna genomförts på grund 

av att arbetstagarna utför riskfyllt arbete. Ett av rättsfallen berör en lokalvårdare på ett 

kärnkraftverk och trots att fordon inte förekommer i tjänsten har verksamheten ett starkt 

säkerhetsintresse, se avsnitt 4.5. Rättsfallet i avsnitt 4.6 berör den offentliga sektorn mer 

specifikt myndighetsutövning mot enskild och bestämmelsen i 2 kap 6 § RF. Det sista 

rättsfallet som beskriver rättsläget på den offentliga sektorn berör drogtestning av en skolvärd 

och om arbetstagaren var tvungen att genomföra drogtester på arbetsgivarens begäran. 

4.1 AD 2002 nr 51 
I det här rättsfallet behandlades frågan om en arbetstagares uppsägning var sakligt grundad. 

Tvisten uppstod mellan Svenska Kommunalarbetarförbundet (förbundet) och 

Bussarbetsgivarna samt Busslink i Sverige AB (bolaget). Mellan förbundet samt 

Bussarbetsgivarna gällde kollektivavtal. Bolaget, som bedrev busstrafik hade tillämpat en 

drogpolicy där målsättningen var att missbruket skulle försvinna, men att den anställde skulle 

stanna kvar på arbetsplatsen och innebar att all narkotikabruk inte var tillåtet samt att 

anställda i trafik- och säkerhetstjänst skulle underkasta sig drogtestning på arbetsgivarens 

begäran. Konstaterade arbetsgivaren att missbruk förelåg, skulle den anställde genomgå 

rehabilitering, vilket var en förutsättning för att den anställde skulle behålla sin anställning. 

Om en anställd vägrade genomföra drogtesterna, tolkades arbetstagarens vägran som ett 

positivt resultat och den anställde blev omedelbart avstängd från arbetet och om arbetstagaren 

vägrade undergå rehabilitering blev konsekvensen att anställningen upphör. 

När misstankar uppkom om att arbetstagaren, som var medlem i förbundet missbrukade 

narkotika krävde arbetsgivaren att han skulle genomföra ett drogtest, som senare visade ett 

positivt resultat. Han blev avstängd och arbetsgivaren samt arbetstagaren kom överens om att 

han skulle få ett återgångskontrakt, vilket innebar att han under ett års tid skulle genomföra 

slumpvisa drogtester. Arbetstagaren skrev på kontraktet och under hela kontraktstiden fick 

han negativa resultat. När kontraktet löpt ut ombads den anställde att lämna ett drogtest, men 

han vägrade och blev avstängd. Han lämnade vid ett senare tillfälle ett negativt resultat, 

däremot blev han senare uppsagd av personliga skäl. Arbetstagaren testade negativt på 

samtliga slumpvisa drogtester och hade kört prickfritt när han varit i tjänst. Arbetsdomstolen 

fann att omständigheterna inte visade att den anställde haft ett drogmissbruk. Tvisten, om 

uppsägningen var sakligt grundad löstes genom en intresseavvägning av bolagets samt 

arbetstagarens intressen. Bolagets intresse av att drogtesta sina anställda var befogad med 

tanke på verksamhetens art, däremot eftersom arbetstagaren skött sina åtaganden utan 

anmärkningar borde bolaget ha gett honom tillfälle att medverka i eventuell rehabilitering 
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innan de avstängde honom. Omständigheterna gällande den anställde vägde tyngre och 

Arbetsdomstolen ansåg att uppsägningen inte var sakligt grundad. 

4.2 AD 2009 nr 36 

I målet har Arbetsdomstolen prövat frågan om ogiltigförklaring av uppsägning. Tvisten 

uppstod mellan Svenska Transportarbetarförbundet (förbundet) och Biltrafikens 

Arbetsgivarförbund (BA) samt Ragn-Sells AB (bolaget). Mellan bolaget och BA gällde 

kollektivavtal. Bolaget och BA träffade ett avtal om alkolås vars syfte var att undvika att 

deras anställda var påverkade framför fordon i tjänsten. Bolaget införde dessutom alkoskåp 

som ett komplement till alkolåsen. Två miljöarbetare i bolaget tillika medlemmar i förbundet 

blev, trots skriftliga varningar uppsagda på grund av att de inte använde alkoskåpet. 

Förbundet ansåg att arbetstagarna inte hade någon skyldighet att använda skåpet och yrkade 

att uppsägningarna skulle ogiltigförklaras. Bolaget bestred yrkandet.  

Det finns inte någon lagstiftning gällande genomförandet av drogtester i varken privat eller 

offentlig sektor, däremot kan en arbetsgivare och arbetstagare komma överens om 

arbetsgivares rätt att genomföra drogtester på arbetsplatsen genom ett kollektivavtal eller 

anställningsavtal. När en intresseavvägning gjordes för att utreda om saklig grund förelåg vid 

uppsägningarna ställdes bolagets intresse av att införa drogtester samt arbetstagarnas intresse 

av att skydda sin personliga integritet mot varandra. Det ansågs vara en kränkning mot 

arbetstagarnas personliga integritet att genomföra drogtesterna, eftersom det var ett intrång i 

deras privatliv. Arbetsdomstolen fann att bolagets intresse, att de anställda inte var påverkade 

när de körde fordon i tjänsten vägde tyngre än de enskildas intresse att värna om sin 

personliga integritet. Alkolås och alkoskåp var lagliga metoder och uppfyllde kraven på god 

sed på arbetsmarknaden. Överenskommelserna i de enskilda anställningsavtalen ändrade inte 

det faktum att arbetstagarna var tvungna att medverka i drogtesterna. Miljöarbetarnas vägran 

att genomföra drogtesterna, trots varningarna samt att de fått information om konsekvenserna 

en vägran medför var saklig grund för uppsägning, främst eftersom det var en viktig 

säkerhetsföreskrift för att undvika problem som kunde uppkomma om de anställda var 

påverkade bakom fordonen. 

4.3 AD 1991 nr 45 
I målet har Arbetsdomstolen prövat frågan om saklig grund förelegat för uppsägning av två 

ställningsmontörer, som vägrat genomföra drogtester på arbetsgivarens begäran. Tvisten 

uppstod mellan Sundsvalls Ställnings AB (bolaget) och Karlstads Lokala Samorganisation 

(LS). Arbetstagarna vägrade genomföra bolagets drogtester och trots försök till övertalning, 

nekade ställningsmontörerna på grund av ingreppet i den personliga integriteten. Bolaget 

ansåg att arbetstagarna inte längre kunde anlitas för denna form av arbete och därmed var en 

omplacering inte aktuell och ställningsmontörerna blev uppsagda av personliga skäl. Bolaget 

arbetade med montage av byggnadsställningar, vilket ställde krav på arbetstagarna att inte 

missbruka alkohol eller narkotika, eftersom ifall monteringen av byggnadsställningarna skulle 

bli felaktig, äventyrade det säkerheten på arbetsplatsen. Arbetet krävde god reaktionsförmåga, 

gott omdöme samt skärpt uppmärksamhetsförmåga, vilket försämrades drastiskt vid missbruk 

av cannabis. Arbetstagarna hade inte fått information om att drogtestning skulle ske och var 

oförberedda när bolaget meddelade detta. Arbetsdomstolen ansåg att testmetoden, 



 

14 
 

urinprovstagning var en lämplig metod för att undersöka cannabismissbruk. 

Tillvägagångssättet var förenligt med ändamålet och säker som undersökningsmetod. Frågan 

som uppstod var om arbetsgivaren och arbetstagaren kommit överens om drogtestning i de 

enskilda anställningsavtalen. Arbetsdomstolen ansåg att arbetstagarna hade en skyldighet att 

underkasta sig drogtesterna enligt anställningsavtalen med hänsyn till verksamhetens art. 

Tvisten om uppsägningen var sakligt grundad avgjordes genom en intresseavvägning av 

bolagets intresse att drogtesta arbetstagarna i syfte att värna om säkerheten på arbetsplatsen 

och arbetstagarnas rätt till den personliga integriteten. Arbetsdomstolen fann att bolagets 

intresse vägde tyngst med tanke på arbetsmiljöriskerna en påverkad arbetstagare medför på 

arbetsplatsen. Ingreppet i den personliga integriteten som drogtestningen innebar ansågs som 

väl avvägt och godtagbart, eftersom riskerna som drogmissbruket medför på arbetsplatsen var 

väsentligare. Arbetsdomstolen ansåg att bolaget inte hade fullgjort sin omplaceringsskyldighet 

gentemot arbetstagarna främst eftersom de var oförberedda på att drogtestning skulle ske och 

därför var det skäligt att vissa arbetstagare gavs betänketid innan de deltog i provtagningen. 

Arbetstagarna blev uppsagda från arbetet bara några dagar efter att arbetstagarna blivit 

ombedda att delta i drogtestningen. Arbetsdomstolen fann att underlag saknades för att 

misstänka att arbetstagarna vägrade drogtestningen på grund av att missbruk förelåg. 

Arbetsdomstolen ansåg att bolaget inte hade tillräckliga skäl att säga upp arbetstagarna samt 

att uppsägningen av personliga skäl inte var sakligt grundad. 

4.4 AD 2009 nr 53 
I det här rättsfallet behandlades frågan om en arbetstagares uppsägning var sakligt grundad, 

om uppsägningen skulle ogiltigförklaras. Den anställde var medlem i förbundet och blev 

uppsagd från sin anställning som smältare i gjuteriets smältverk och på grund av personliga 

förhållanden konsumerade han stora mängder alkohol samt använde amfetamin vid ett antal 

tillfällen. Arbetstagaren drogtestades två gånger där han visade ett positivt resultat och på 

grund av händelserna ingick han en överenskommelse med arbetsgivaren om att undergå 

behandling för sitt missbruk. Efter behandlingen visade samtliga drogtester negativt resultat, 

men vid två senare tillfällen vägrade han genomföra drogtester på arbetsgivarens begäran. 

Metso Paper Sundsvall AB (bolaget) ansåg att arbetstagarens oförmåga att lämna urinprov var 

en bekräftelse på att han missbrukat amfetamin. Vid ett senare tillfälle kom arbetstagaren 

alkoholpåverkad till arbetet. Bolaget hade en drogpolicy på arbetsplatsen som innebar att om 

en arbetstagare kom till arbetsplatsen drog- eller alkoholpåverkad tre gånger kunde 

arbetsgivaren skilja arbetstagaren från sin anställning.  

 Enligt Arbetsdomstolens bedömning var arbetstagarens oförmåga att genomföra ovanstående 

drogtester tydliga exempel på att han avsiktligen inte lämnade något urinprov. En 

intresseavvägning gjordes för att avgöra om saklig grund förelåg vid uppsägningen av 

arbetstagaren på grund av att han inte underkastade sig ovanstående drogtester. Bolagets 

intresse av att drogtesta sina anställda var att en arbetstagare som var alkohol- eller 

narkotikapåverkad på arbetsplatsen medförde stora risker för sig själv och andra eftersom 

allvarliga personskador kunde uppstå om en arbetstagare inte var uppmärksam. Arbetstagarna 

har varit väl medvetna om konsekvenserna som beteendet medförde. Arbetsdomstolen ansåg 

att den anställdes personliga förhållanden var orsaken till missbruket av alkohol och droger, 
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däremot kunde hans vägran att underkasta sig drogtesterna inte förklaras av hans personliga 

förhållanden. På grund av ovanstående var uppsägningen sakligt grundad. 

4.5 AD 1998 nr 97 
Arbetsdomstolen har i det här fallet prövat frågan om en anställd lokalvårdare varit tvungen 

att genomföra drogtester på arbetsgivarens begäran. Tvisten uppstod mellan Svenska 

Elektrikerförbundet (förbundet) och EnergiFöretagens Arbetsgivarförening (EFA) och mellan 

parterna gällde kollektivavtal, kraftverksavtalet. OKG träffade ett lokalt kollektivavtal om 

införandet av en drogpolicy på arbetsplatsen som gällde bolagets anställda samt förbundets 

medlemmar. Enligt drogpolicyn skulle drogtesterna ske vart tredje år och gällde för missbruk 

av alkohol och cannabis. Instruktioner om hur drogtesterna genomfördes reglerades i OKG:s 

drogpolicyprogram. 

Det framgår av Arbetsdomstolens praxis att en arbetsgivare och arbetstagare, kunde i det 

enskilda anställningsavtalet komma överens om arbetsgivarens rätt att drogtesta arbetstagaren, 

under förutsättningen att avtalet inte stred mot lag eller god sed på arbetsmarknaden 56 . 

Förbundet ansåg att drogtestningen som OKG ville genomföra stred mot artikel 8 p. 1 EKMR. 

Arbetsdomstolen fann däremot att det inte var nödvändigt att gå in på Europakonventionens 

bestämmelser eftersom något förbud mot drogtestning inte bara kunde grundas på artikeln i 

EKMR. Tvisten löstes genom att en intresseavvägning, av OKG:s intresse att införa drogtester 

och förbundets intresse att värna om de enskildas personliga integritet i det enskilda fallet. 

OKG drev ett kärnkraftverk, vilket innebar att bolaget hade ett starkt samhälls- och 

säkerhetsintresse av att införa drogtester och inom denna form av verksamhet förekom det 

flera risker som bland annat berodde på arbetsmiljön, tunga transporter och lyft. Det var av 

väsentlig betydelse för OKG att upprätthålla en drogfri miljö för att verksamheten skulle 

fungera och därför krävdes det att drogtester genomfördes på arbetsplatsen. 

Kärnkraftsinspektionen, verksamhetens tillsynsmyndighet ansåg att det var av betydelse att 

drogtesterna genomfördes för att kunna upprätthålla en drogfri miljö. Arbetsdomstolen 

poängterade att kärnkraftverk i övriga delar av landet hade implementerat drogtester på sina 

arbetsplatser på grund av säkerhetsskäl. Drogtesterna verkställdes inom ramen för 

företagshälsovården och analysen av proverna skedde vid ett laboratorium. Arbetsdomstolen 

fann att det inte var kränkande för den enskildes personliga integritet att genomföra 

drogtesterna och därmed vägde OKG:s intresse tyngts. 

4.6 AD 1984 nr 94 
Det här rättsfallet är det enda fallet som Arbetsdomstolen prövat gällande regeringsformens 

tillämplighet på den offentliga sektorn och är ett exempel på en offentlig arbetsgivare som 

uppträder i rollen som det allmänna. När arbetsgivaren uppträder som det allmänna och inte 

som en enskild är 2 kap 6 § RF tillämplig.57 Tvisten som uppstod mellan Staten genom statens 

järnvägar (SJ) och en järnvägsexpeditör, som var medlem i Statsanställdas Förbund (SF) 

handlade om SJ brutit mot bestämmelsen i 2 kap 6 § RF om påtvingat kroppsligt ingrepp. SJ 

hade utfärdat hälsofordringar på arbetsplatsen som innebar att samtliga arbetstagare var 

                                                           
56 Se avsnitt 1.2 för definition av begreppet 
57 Westregård, s. 659 ff 
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tvungna att delta i hälsoundersökningar och vissa anställda kunde behöva undergå 

undersökningar under hela anställningstiden på grund av hörsel- och synkrav som ställdes på 

bussförare. Arbetstagaren yrkade att SJ inte haft rätt att kräva att han undergick kontrollerna 

och SJ yrkade att hans talan skulle ogillas.  

SJ ansåg att påståendet om att de brutit mot 2 kap 6 § RF genom att kräva arbetstagaren att 

undergå läkarundersökningarna var felaktigt samt att myndighetsutövning mot enskild måste 

ha varit aktuellt för att bestämmelsen i RF skulle vara tillämplig. SJ var en offentlig 

myndighet och därmed skyldig att följa bestämmelserna i 1 kap 9 § RF58. Kontrollerna som SJ 

krävde att den anställde genomförde överskred inte hans behörighetsvillkor eller det enskilda 

anställningsavtalet och därmed handlade det inte om myndighetsutövning mot enskild. SJ:s 

föreskrifter medförde inga sanktioner om arbetstagaren vägrade att underkasta sig 

undersökningen, däremot valde SJ att omplacera järnexpeditoren, eftersom han vägrade delta i 

kontrollen. Arbetstagaren hade drabbats av samma konsekvens hade han deltagit i 

undersökningen och inte uppfyllt hälsokraven. Rätten för SJ att omplacera honom till kontors- 

eller verkstadsarbete föll inom ramen för arbetsledningsrätten och det kunde inte ha utgjort ett 

tvång som avses i 2 kap 6 § RF för arbetsgivaren att utnyttja sin arbetsledningsrätt. 

Arbetstagaren ansåg att 2 kap 6 § RF var tillämplig på andra fall än de som berör 

myndighetsutövning mot enskild, däremot att han var tvungen att underkasta sig 

läkarundersökningarna ansågs vara myndighetsutövning. Arbetsgivaren hade rätt att vidta 

åtgärder mot arbetstagaren i syfte att garantera att myndigheterna fullgjorde sina skyldigheter 

gentemot allmänheten på ett adekvat sätt och rätten att vida åtgärderna var därmed inte en 

fråga mellan arbetsgivare och arbetstagare utan ett led i förhållandet mellan allmänheten och 

staten. Utifrån detta synsätt ansågs omplaceringen vara myndighetsutövning mot enskild. Den 

anställde var skyldig att följa arbetsgivarens order om det inte medförde fara för liv och hälsa 

samt om arbetstagaren inte följde ordern drabbades han av en disciplinär påföljd. 

Arbetstagaren var anställd som busschaufför och vid en omplacering hade han fått andra 

arbetsuppgifter, vilket innebar samma konsekvenser som om han blivit skild från sin tjänst. 

Arbetsdomstolen fann att läkarundersökningarna inte var frivilliga, eftersom av föreskrifterna 

framgick det att den anställde fick en order att undergå undersökningarna. När 

järnexpeditören fick besked om att undergå läkarundersökningarna hade han inte lämnat sitt 

medgivande och han hade heller inte blivit tillfrågad om han ville bli undersökt. På grund av 

ovanstående innebar föreskrifterna att arbetstagaren var skyldig att genomföra kontrollerna 

samt att en vägran hade lett till disciplinära åtgärder. Arbetstagaren hade anledning att 

uppfatta arbetsgivarens begäran som en order och att han var tvungen att följa ordern på grund 

av lydnadsplikten. Arbetsdomstolen delade inte SJ:s uppfattning om att 2 kap 6 § RF endast 

var tillämplig om undersökningen skedde under någon form av tvång eftersom kontrollen 

ansågs vara ett kroppsligt ingrepp även om arbetstagaren helt frivilligt deltagit i 

undersökningen. Arbetsdomstolen fann att bestämmelsen i RF var tillämplig eftersom 

kontrollerna ansågs som påtvingande samt att SJ beordrat den anställde att genomföra 

läkarundersökningarna och de var därmed inte förenliga med 2 kap 6 § RF. 

                                                           
58 Se avsnitt 3.2 för bestämmelsen innebörd 
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4.7 AD 2001 nr 3 
I det här fallet prövades frågan om saklig grund förelåg vid uppsägningen av en arbetstagare 

som arbetade vid Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset (Fryshuset) som skolvärd. Mellan 

parterna, Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund (SKTF) och Fryshuset gällde inte 

kollektivavtal. Fryshuset bad arbetstagaren lämna ett urinprov för att undanröja misstankar 

om narkotikamissbruk, men han vägrade genomföra drogtestet och blev uppsagd. 

Arbetstagaren var under en längre tid kriminell narkoman, men i samband med ett avtjänat 

fängelsestraff genomförde han regelbundna drogtester. Efter frigivningen skaffade han sig ett 

liv utan kriminalitet och droger samt en familj. Fryshuset var medveten om arbetstagarens 

bakgrund, vilket var en anledning till varför han anställdes. Arbetet innebar att den anställde 

skulle finnas på ett gymnasium för att skapa en social kontakt med eleverna. Arbetstagaren 

hade däremot en problematisk familjesituation, vilket ledde till att han flyttade hemifrån. 

Fryshuset drog slutsatsen att han återigen blivit narkoman och krävde att han genomförde ett 

drogtest enligt verksamhetens drogpolicy samt nämnde att en vägran ledde till en uppsägning. 

SKTF ansåg att Fryshuset hade missbrukat sin arbetsledningsrätt, eftersom de inte bedrev 

riskfylld verksamhet och att en mindre integritetskränkande testmetod bör ha använts samt att 

misstankarna var obefogade, därmed saknades saklig grund för uppsägningen. 

Fryshuset bedrev en verksamhet som syftade till att minska droger och kriminalitet förekom 

på skolor och en förutsättning för att verksamheten skulle fungera var att personalen föregick 

med gott exempel för eleverna och för att de skulle vinna deras förtroende krävdes en drogfri 

personal. När verksamheten startades antogs en muntlig drogpolicy som innebar att Fryshuset 

hade rätt att drogtesta personalen vid misstanke om narkotikamissbruk. Policyn var känd inom 

verksamheten och drogtestningen var ett krav för arbetstagarens anställning. För att avgöra 

om Fryshusets beslut att säga upp arbetstagaren var sakligt grundad gjordes en 

intresseavvägning av arbetsgivarens intresse att drogtesta sina anställda samt arbetstagarens 

intresse av att värna om sin personliga integritet. Fryshusets intresse av att drogtesta sina 

anställda var starkt knutet till ändamålet för verksamheten. Om skolvärdarna missbrukade 

narkotika skulle verksamheten inte fungera, vilket visade att Fryshuset hade ett starkt intresse 

av att upprätthålla en drogfri miljö samt för att undanröja eventuella misstankar. Slutsatsen 

som Fryshuset drog om arbetstagaren var befogad med hänsyn till hans bakgrund och 

familjesituation. När det gäller arbetstagarens intresse av att skydda sin personliga integritet 

fann Arbetsdomstolen att bara för att han lyckades bli av med sitt missbruk innebar det inte att 

han var immun mot drogtester på arbetsplatsen. Även fast den anställde ansåg att drogtesterna 

var kränkande att genomföra bör han ha förstått att det fanns en risk för återfall och därmed 

borde testerna ha uppfattats som mindre kränkande än om han inte haft ett tidigare 

drogmissbruk. Urinprov var en säker metod för att spåra drogmissbruk och ansågs vara föga 

integritetskränkande. Arbetsdomstolen fann att Fryshusets intresse av att drogtesta sina 

anställda vägde tyngst och därmed var den anställde skyldig att medverka i testerna och en 

vägran att genomföra drogtesterna var saklig grund för uppsägning av personliga skäl.   
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5. Analys  
Rättsläget gällande drogtester i arbetslivet kommer att sammanfattas och samtliga rättsfall att 

analyseras. Analysen består av tre delar, en sammanfattande analys för både den privata 

sektorn och den offentliga sektorn samt en jämförande analys av rättsfallen från respektive 

sektor för att undersöka vilka skillnader som föreligger. För att avgöra om drogtester får 

förekomma i den privata och offentliga sektorn måste en intresseavvägning göras mellan 

arbetsgivarens intresse av att drogtesta sina anställda och arbetstagarens intresse att värna om 

den personliga integriteten. 59 Arbetsdomstolen har fäst större vikt vid verksamhetens art, hur 

drogtestningen genomförs, om drogtestningen haft en stor påverkan på arbetstagarnas 

personliga integritet samt vad som framgår i de enskilda anställningsavtalen och eventuellt 

kollektivavtal när en intresseavvägning har gjorts. 

5.1 Privat sektor 
Om verksamheten är av privat eller offentlig karaktär har Arbetsdomstolen inte fäst någon 

större vikt vid, däremot är verksamhetens art av väsentlig betydelse för att undersöka om 

drogtester får förekomma på arbetsplatsen. I verksamheter där det förekommer extrem fysisk 

påfrestning, om risken för ohälsa och olycksfall är stor eller om arbetstagarna utsätts för 

exponering av farliga ämnen kan det vara godtagbart att arbetsgivaren drogtestar sina 

anställda. Ett syfte med drogtestning är att förhindra att skador, våld och hot uppkommer i 

arbetsmiljön och en arbetstagare som är påverkad av alkohol och narkotika är en allvarlig risk 

på arbetsplatsen. Om verksamheten gäller fordon som körs i trafik under arbetstid, exempelvis 

yrken som polis och bussförare, se AD 2002 nr 51 avsnitt 4.1 är det av betydelse att 

upprätthålla en drogfri miljö, eftersom en arbetstagare behöver vara uppmärksam och ha en 

bra reaktionsförmåga när den enskilde kör ett fordon i trafiken.60 Andra verksamheter som 

bland annat berör montering, se AD 1991 nr 45 avsnitt 4.3 där genomförandet av arbetets 

uppgifter består av tunga lyft och användning av elektriska maskiner kräver en drogfri miljö, 

främst eftersom det är ett riskfyllt arbete där olycksfall kan förekomma. Montörer som är 

påverkade av alkohol eller narkotika ökar risken för att skador och olyckor uppkommer på 

arbetsplatsen. Det krävs hög koncentrationsförmåga och skärpt uppmärksamhetsförmåga att 

montera ihop en byggnadsställning och en montör som är alkohol- eller narkotikapåverkad är 

en hälsorisk samt en fara för andras liv och hälsa framförallt eftersom montörens nervsystem 

påverkas. 

En annan faktor som Arbetsdomstolen har inriktat sig på är hur drogtesterna genomförs, om 

testerna sker på ett adekvat sätt för att undvika att arbetstagarnas personliga integritet kränks 

vid genomförandet av drogtesterna. Arbetsgivarna använder sig bland annat av urinprov och 

utandningsprov i form av alkolås och alkoskåp för att utreda om arbetstagarna är påverkade 

av narkotika eller alkohol under arbetstid, se AD 2009 nr 36 avsnitt 4.2. Urinprov är en mer 

tillförlitlig metod att använda sig av för att spåra alkohol och narkotikamissbruk jämfört med 

utandningsprov som är mindre tillförlitligt främst eftersom det finns en större sannolikhet för 
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att felaktiga resultat uppstår. 61  Hur arbetsgivaren går till väga när en arbetstagare ska 

drogtestas är av väsentlig betydelse eftersom arbetstagarnas personliga integritet fortfarande 

måste skyddas. I rättsfallet AD 2009 nr 36, se avsnitt 4.2 skedde drogtestning i form av 

alkolås och alkoskåp och när den enskilde skulle ta ett utandningsprov stod flera arbetstagare i 

kö för att själva utföra testet, vilket offentliggjorde den enskildes resultat. Alkoskåpet bör ha 

placerats på en annan plats och inte i anslutning till de anställdas omklädningsrum för att 

minska den kränkning som drogtestet medför. Ur arbetsgivarens synvinkel var det en lämplig 

placering eftersom arbetstagarna kunde göra ett utandningsprov när de väl var ute ur 

omklädningsrummen, men ur arbetstagarnas synvinkel kränktes den personliga integriteten 

ytterligare då den enskildes resultat delades, utan samtycke ofrivilligt till andra anställda. 

Av Arbetsdomstolens praxis framgår det att en arbetsgivare och arbetstagare kan komma 

överens om en arbetsgivares rätt att drogtesta sina anställda i antingen ett kollektivavtal eller i 

det enskilda anställningsavtalet.62 Rättsfallet AD 2002 nr 51, se avsnitt 4.1 är ett exempel på 

tillåtna drogtester som förekommer på grund av en överenskommelse i det enskilda 

anställningsavtalet. Den aktuella arbetstagaren var tvungen att underkasta sig fyra drogtester 

för att kunna återgå till arbetet och i och med att han skrev under anställningsavtalet med 

ändrade arbetsvillkor innebar det att arbetsgivaren hade rätt att drogtesta honom. Ur en 

arbetsgivares synvinkel är det ett bra alternativ att kunna komma överens om drogtestning för 

att kunna ge arbetstagaren det stöd han behöver och samtidigt behålla sitt arbete, däremot kan 

arbetstagaren känna sig tvungen att genomföra drogtesterna på arbetsgivarens begäran för att 

undvika framtida konsekvenser, exempelvis uppsägning eller omplacering. Arbetsmiljöverket 

anser att en arbetstagare bör genomföra drogtesterna på arbetsgivarens begäran för att undvika 

arbetsrättsliga konsekvenser63, däremot gynnar Arbetsmiljöverkets synsätt inte arbetstagarna 

eftersom det medför ett tvång för de anställda att underkasta sig drogtesterna. 

I AD 2009 nr 36 och AD 2009 nr 5364 har arbetsgivaren valt att upprätta en drogpolicy som 

innebär att om en arbetstagare kommer till arbetsplatsen påverkad av alkohol eller narkotika 

vid upprepade tillfällen har arbetsgivaren rätt att vidta åtgärder. En aktuell åtgärd är bland 

annat rehabilitering eller slumpvisa drogtester under en specifik period. Om en arbetstagare 

vägrar medverka i åtgärderna som arbetsgivaren begär, anses det som saklig grund för 

uppsägning av personliga skäl, enligt 7 § LAS. I ovanstående rättsfall, som samtliga berör 

fordon i tjänsten har Arbetsdomstolens domar skiljt sig något, men sammantaget har 

arbetsgivaren haft rätt att drogtesta sina anställda som en del av arbetsledningsrätten och en 

vägran att medverka i drogtesterna har ansetts som saklig grund för uppsägning. En 

förutsättning för att arbetsgivaren ska ha rätt säga upp arbetstagaren på grund av en vägran att 

genomföra drogtesterna, är att arbetsgivaren fullgjort sin omplaceringsskyldighet. 

Arbetsgivaren har haft ett starkt intresse av att drogtesta sina anställda på grund av 
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säkerhetsskäl och på de aktuella arbetsplatserna har risken för ohälsa och olycksfall varit av 

väsentlig betydelse, eftersom arbetsmiljörisken ökar markant om en arbetstagare är påverkad 

av alkohol och narkotika. Drogtesterna som genomförts har varit slumpvisa och utifrån 

arbetsgivarens synvinkel ökar sannolikheten att upptäcka drogmissbruk om testerna är 

slumpvisa jämfört med regelbundna tester, däremot ur arbetstagarens synvinkel kan 

drogtesterna komma som en chock och det är framförallt kränkande att bli tvungen att 

underkasta sig testerna på arbetsgivarens begäran. Arbetstagarens synvinkel har legat till 

grund för Arbetsdomstolens bedömning för att avgöra om saklig grund förelegat. I AD 2002 

nr 51 och AD 1991 nr 4565 har verksamhetens art varit av väsentlig betydelse för att avgöra 

om en arbetsgivare har rätt att drogtesta sina anställda och chocken, som slumpvisa drogtester 

medför har påverkat Arbetsdomstolens bedömning. En arbetstagare som blivit tvungen att 

underkasta sig ett slumpvist drogtest, men istället vägrar med hänsyn till den personliga 

integriteten innebär inte att arbetstagaren har ett missbruk. I båda fallen har arbetsgivaren inte 

haft ett tillräckligt stort underlag för att varken misstänka eller visa att missbruk förelegat och 

därmed har saklig grund inte funnits. 

När en arbetsgivare begär att en arbetstagare ska genomgå ett drogtest kan vissa arbetstagare 

känna sig kränkta på grund av intrånget i den personliga integriteten, men är samtidigt 

tvungen att underkasta sig drogtesterna på grund av lydnadsplikten samt eftersom det är att 

anses som en order trots att arbetsgivaren påstår att drogtesterna är frivilliga. En arbetstagare 

är sällan villig att ta konsekvenserna, uppsägning eller omplacering som en vägran medför, 

eftersom en omplacering innebär nya arbetsuppgifter och risken för lägre lön. Pengarna som 

arbetstagaren går miste om kan medföra konsekvenser i den enskildes familjeförhållanden 

eftersom många arbetstagare är beroende av sin nuvarande lön och klarar inte av att leva på en 

lägre lön. En arbetstagare som blir uppsagd på grund av en vägran att genomföra ett drogtest 

leder till att den enskilde blir arbetslös. Om den enskilde blir arbetslös får han en 

arbetslöshetsersättning som är lägre än den enskildes nuvarande lön. Det är inte säkert att den 

enskilde uppfyller ersättningsvillkoren66 och därmed är det inte heller säkert att den enskilde 

får ut någon ersättning. Pengarna som den enskilde går miste om, kan leda till stora 

konsekvenser i den enskildes familjeförhållanden, precis som vid en omplacering. 

Konsekvenserna som en omplacering eller uppsägning medför leder till att arbetstagaren kan 

pressas till att välja att undergå drogtesterna på arbetsgivaren begäran för att undvika att gå 

miste om pengarna. Arbetstagaren kan känna ett tvång att genomföra drogtesterna även fast 

det är kränkande med hänsyn till den personliga integriteten. Ur arbetstagarens synvinkel är 

valet mellan arbetslöshet och att genomföra ett drogtest på arbetsgivarens begäran för att 

kunna bibehålla sitt arbete med stor sannolikhet inte svårt. 

Det finns inga fall som helt tagits upp till prövning i Europadomstolen gällande drogtester. I 

fallet Wretlund v. Sweden, påstod den klagande inför Europadomstolen att Sverige brutit mot 

sina åtaganden enligt EKMR genom Arbetsdomstolens dom, AD 1998 nr 97, se avsnitt 4.5. 

Europadomstolen tog delvis upp fallet Wretlund v. Sweden till prövning, men domstolen 

delade Arbetsdomstolens bedömning att de aktuella drogtesterna var befogade att genomföra 
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med hjälp av arbetsledningsrätten på grund av säkerhetsskäl. Därmed togs fallet inte upp till 

full sakprövning. Det faktum att Europadomstolen inte tog upp fallet till full sakprövning 

visar att domstolens synsätt på drogtester inte skiljer sig från Arbetsdomstolens bedömning i 

AD 1998 nr 97. Arbetsdomstolens bedömning, att arbetsgivarens intresse av att drogtesta sina 

anställda vägde tyngst är inte ofattbar, främst på grund av riskerna som en påverkad 

arbetstagare medför på arbetsplatsen. Om arbetstagaren var påverkad av alkohol och 

narkotika skulle den aktuella arbetstagaren medföra förödande konsekvenser eftersom 

arbetsplatsen i fråga var ett kärnkraftverk. Konsekvenserna skulle inte endast drabba den 

enskilde och bolaget utan dessutom samhället i stort och därmed borde samhällets intressen 

vägas in i Arbetsdomstolens bedömning. 

5.2 Offentlig sektor 
I den offentliga sektorn måste Arbetsdomstolen, precis som i den privata sektorn göra en 

intresseavvägning i varje enskilt fall för att avgöra om arbetsgivaren, med hjälp av sin 

arbetsledningsrätt har rätt att drogtesta sina anställda. Två rättsfall är aktuella, AD 1984 nr 94 

och AD 2001 nr 367 för att klargöra tillåtligheten av drogtester i offentliga sektorn.  

AD 1984 nr 94 berör fordon som körs i tjänsten och om en arbetstagare har varit tvungen att 

genomföra en hälsoundersökning på arbetsgivarens begäran samt om arbetsgivaren brutit mot 

bestämmelsen i 2 kap 6 § RF. Arbetsdomstolen ansåg att arbetsgivaren haft rätt att vidta 

åtgärder för att upprätthålla en drogfri miljö på grund av säkerhetsskäl. Läkarundersökningen 

som arbetstagaren blivit tvungen att genomföra har ansetts bryta mot 2 kap 6 § RF framförallt 

eftersom arbetstagaren inte blivit tillfrågad om han ville bli undersökt. Krav på 

läkarundersökningar på en arbetsplats där fordon förekommer i tjänsten är, enligt 

Arbetsdomstolen bedömning genomförbart om det inte kränker en arbetstagares personliga 

integritet, däremot i det här rättsfallet har arbetsgivaren saknat underlag för att tvinga 

arbetstagaren att genomföra undersökningarna. Domen var inte enhällig utan en ledamot 

ansåg att bestämmelsen inte var tillämplig i fallet och fann att bestämmelsen skulle gälla 

mellan det allmänna och enskild samt innebära en skyldighet för den enskilde. I det aktuella 

fallet ansåg ledamoten att kraven på 2 kap 6 § RF, att bestämmelsen skulle gälla mellan 

enskild och det allmänna samt innebära en skyldighet för den enskilde inte var uppfyllda och 

därmed var 2 kap 6 § RF inte tillämplig. Ledamoten ansåg dessutom att skyldigheten för 

arbetstagaren att underkasta sig läkarundersökningarna inte skiljde sig från arbetstagarens 

andra förpliktelser, att det ingick i arbetstagarens tjänst68, men trots ledamotens uppfattning 

ansåg Arbetsdomstolen att arbetstagaren inte var tvungen att genomgå undersökningarna.  

Domen fick justitiedepartementet att reagera eftersom lagstöd saknades för att den aktuella 

arbetsgivaren skulle ha rätt att genomföra de periodiska hälsoundersökningarna. På grund av 

avsaknaden av lagstöd infördes 30 § LOA 69 , se avsnitt 3.5. Den aktuella arbetstagaren 

arbetade som busschaufför och hade därmed intagit en förtroendeställning på arbetsplatsen 

eftersom personer som reser med bussen ställer krav på att arbetstagaren inte är påverkad av 

alkohol eller narkotika. Förtroendet som resenärerna har för busschauffören skulle försvinna 
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om en skada eller olycka skulle uppkomma och det visar sig att olyckan skett på grund av 

alkohol- eller narkotikamissbruk. Det bör vara ett krav för arbetstagare som kör ett fordon i 

tjänsten att genomföra drogtester på arbetsgivarens begäran på grund av uppmärksamheten 

och koncentrationsförmågan som krävs att köra ett fordon. 

AD 2001 nr 3 handlar om en annan form av verksamhet, skolverksamhet och är en del av den 

offentliga sektorn. Precis som ovan har verksamhetens art varit av väsentlig betydelse för att 

avgöra om drogtestningen varit tillåten. Den aktuella testmetoden, urinprov har varit 

tillförlitlig samt föga integritetskränkande och därför har arbetsgivaren haft saklig grund att 

säga upp arbetstagaren när han vägrade att genomföra drogtesterna. Arbetstagaren arbetade 

som skolvärd och intog, precis som busschauffören ovan en förtroendeställning på 

arbetsplatsen. Arbetets uppgifter innebar att skapa en god kontakt med eleverna utanför 

klassrummen och för att arbetstagaren skulle kunna genomföra sina arbetsuppgifter på ett 

adekvat sätt krävdes det att han erhöll elevernas förtroende. Verksamhetens syfte var att 

motverka droger och kriminalitet och för att syftet skulle uppfyllas krävdes det att 

skolvärdarna inte missbrukade alkohol eller narkotika för att kunna framstå med gott exempel 

för eleverna. Vidare hade den aktuella arbetstagaren personliga problem som påverkade hans 

anställning som skolvärd, vilket visades genom hans höga frånvaro. Arbetsgivaren har ett 

ansvar att försöka avhjälpa de personliga problemen innan en uppsägning eller omplacering 

blir aktuell.70  I båda fallen har verksamhetens art varit av betydelse för intresseavvägningen 

eftersom arbetsplatserna har haft ett starkt intresse av att upprätthålla en drogfri miljö. I AD 

1984 nr 94 har resultatet av hälsoundersökningen påverkat arbetstagarens anställning, främst 

eftersom en vägran leder till en omplacering. De nya arbetsuppgifterna som omplaceringen 

innebar medför att arbetstagaren blivit skild från sin tjänst. En uppsägning i det här fallet var 

inte sakligt grundad eftersom arbetsgivaren inte haft någon rätt att tvinga arbetstagaren att 

undergå läkarundersökningarna med hjälp av arbetsledningsrätten. I det ena fallet hade 

arbetsgivaren saklig grund för uppsägning av personliga skäl eftersom arbetstagaren vägrade 

genomföra drogtesterna, men i det andra fallet drog arbetsgivaren slutsatsen att arbetstagaren 

fått ett återfall, vilket var obefogat och arbetstagaren var inte skyldig att medverka i 

drogtesterna, därmed saknades saklig grund för uppsägning. Vid en jämförelse av AD 1984 nr 

94 och AD 2001 nr 3 framgår det att verksamhetens art påverkar arbetsgivarens rätt att 

drogtesta sina anställda, om verksamheten har ett starkt säkerhetsintresse samt att frågan om 

saklig grund föreligger varierar beroende på om den anställde är tvungen att genomgå 

drogtesterna. 

När det gäller drogtester i den offentliga sektorn anser Westregård att om syftet med 

drogtestningen eller läkarundersökningen är att tillgodose arbetsgivarens intressen, 

exempelvis på grund av säkerhetsskäl framträder arbetsgivaren som enskild.71 En arbetsgivare 

framträder som enskild när genomförandet av drogtester sker med hjälp av kollektivavtal eller 

av arbetsledningsrätten om syftet är att upprätthålla en säker arbetsmiljö eller för att utföra 

rehabiliteringsåtgärder. I fall där arbetsgivaren är att anses som enskild och inte det allmänna 

är 2 kap 6 § RF inte tillämplig. Artikel 8 EKMR är däremot tillämplig både när arbetsgivaren 
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uppträder som enskild och som det allmänna. När det gäller drogtester har Europadomstolens 

praxis framfört att drogtester som implementerats med hjälp av arbetsledningsrätten inte 

ansetts som en kränkning av artikel 8 EKMR. Westregård anser dessutom att det inte är helt 

omöjligt att genomföra drogtester i den offentliga sektorn med stöd av arbetsledningsrätten 

om syftet med testerna är att upprätthålla en säker miljö eller för att utföra åtgärder som 

exempelvis rehabilitering.72  

5.3 Skillnader mellan privat och offentlig sektor 
Vid en jämförelse av AD 1991 nr 45 och AD 1984 nr 9473 framgår det att verksamhetens art 

har varit av väsentlig betydelse i både den privata och offentliga sektorn när en 

intresseavvägning har gjorts. Båda fallen berör riskfyllt arbete där risken för olycksfall och 

ohälsa är hög och samtliga drogtester har varit slumpvisa. De aktuella arbetstagarna, i både 

den privata och offentliga sektorn har känt ett tvång att undergå testerna på grund av 

konsekvenserna, uppsägning och omplacering som en vägran medför. Verksamhetens art har 

legat till grund för Arbetsdomstolens bedömning i båda fallen och trots starka säkerhetsskäl 

har arbetstagarnas intresse vägt tyngst och drogtesterna behövde inte genomföras. 

Arbetsgivarna kunde inte, med hjälp av sin arbetsledningsrätt tvinga arbetstagarna att undergå 

testerna i varken privat eller offentlig sektor. 

Vid en jämförelse av AD 1991 nr 45 och AD 2001 nr 3 74  framgår det tydligt att 

Arbetsdomstolen har bedömt faktorerna olika i fallen. I båda fallen var den aktuella 

testmetoden, för att upptäcka narkotikamissbruk urinprov, däremot i fallet gällande 

ställningsmontörerna, AD 1991 nr 45 handlade det om oförberedda drogtester. I det andra 

fallet hade verksamheten inrättat en drogpolicy som de anställda var medvetna om gällde på 

arbetsplatsen. När Arbetsdomstolen gjorde en intresseavvägning i fallen var verksamhetens 

art av betydelse, men av olika skäl. I AD 1991 nr 45 infördes drogtester för att upprätthålla 

säkerheten på arbetsplatsen eftersom ställningsmontörerna utförde riskfyllt arbete och i AD 

2001 nr 3 infördes drogtester då verksamhetens syfte inte skulle kunna uppfyllas om 

arbetstagarna var påverkade av alkohol eller narkotika. I fallet var den bakomliggande 

orsaken till drogtesterna inte att upprätthålla säkerheten på arbetsplatsen och därmed en 

drogfri miljö, utan att verksamheten inte skulle fungera om alkohol och narkotika förekom på 

arbetsplatsen. Trots att verksamhetens art låg till grund för Arbetsdomstolens bedömning 

förelåg det saklig grund i det ena fallet, men i det andra fallet saknas saklig grund för 

uppsägning. I fallet rörande ställningsmontörerna ansåg Arbetsdomstolen att underlag för att 

misstänka narkotikamissbruk saknades samt att eftersom drogtesterna var oförberedda borde 

betänketid ha getts till de aktuella arbetstagarna, dessutom fann Arbetsdomstolen att 

arbetstagarna var tvungna att genomföra testerna på grund av överenskommelserna i de 

enskilda anställningsavtalen. Däremot i det andra fallet fanns det en drogpolicy på 

arbetsplatsen och därmed var arbetstagarna medvetna om att drogtester förekom i 

verksamheten. Domarna från fallen visar att Arbetsdomstolen fäster stor vikt vid hur 
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drogtestningen sker, om testerna är slumpvisa eller regelbundna för att avgöra om 

arbetsgivaren har rätt att drogtesta sina anställda med hjälp av arbetsledningsrätten. 

Mellan AD 2002 nr 51 och AD 1984 nr 9475 föreligger det flera likheter. Båda rättsfallen 

handlar om fordon i tjänsten och de aktuella arbetstagarna är busschaufförer. AD 1984 nr 94 

berör en arbetstagare som är tvungen att genomföra hälsoundersökningar på grund av hörsel- 

och synkrav som ställs på busschaufförerna, vilket visar verksamhetens säkerhetsintresse på 

arbetsplatsen, att minimera risken för olycksfall. AD 2002 nr 51 handlar om slumpvisa 

drogtester som införts på grund av risken för ohälsa och olycksfall som en alkohol- och 

narkotikapåverkad arbetstagare medför. Verksamhetens art var av väsentlig betydelse för 

intresseavvägningen i båda fallen främst på grund av kraven som ställs på busschaufförerna 

som kör ett fordon i tjänsten. Arbetsdomstolen ansåg i det sistnämnda fallet att arbetstagaren 

skött sina åligganden på ett adekvat sätt samt kört prickfritt när han varit i tjänst och därmed 

saknades underlag för att misstänka narkotikamissbruk. En vägran att underkasta sig 

drogtester på arbetsgivarens begäran innebär inte att missbruk föreligger utan arbetstagaren 

kan vägra endast för att undvika den kränkning som ett drogtest medför. Trots arbetsgivarens 

säkerhetsintresse i AD 1984 nr 94 fann Arbetsdomstolen att arbetsgivaren inte hade rätt att 

tvinga arbetstagaren att genomföra undersökningen eftersom det ansågs vara ett påtvingat 

kroppsligt ingrepp enligt 2 kap 6 § RF och därmed var kontrollerna inte förenliga med 

bestämmelsen i RF. 

En faktor som Arbetsdomstolen fäst större vikt vid när intresseavvägningen görs är bland 

annat vad som framgår i eventuellt kollektivavtal. För att undersöka vilken påverkan ett 

kollektivavtal har i Arbetsdomstolens bedömning i respektive sektor görs en jämförelse av 

AD 2009 nr 53 och AD 2001 nr 376. I det förstnämnda fallet, som handlar om den offentliga 

sektorn gäller inte kollektivavtal, men trots avsaknaden kunde arbetsgivaren, med hjälp av sin 

arbetsledningsrätt drogtesta sina anställda på grund av verksamhetens syfte. Det andra fallet 

handlade om en arbetstagare som arbetade som smältare och mellan parterna förelåg ett 

kollektivavtal. Verksamhetens art var av betydelse för bedömningen i båda fallen, men trots 

att det förelåg kollektivavtal i ena fallet och inte i det andra ansåg Arbetsdomstolen att de 

aktuella arbetstagarna var tvungna att genomföra drogtesterna på arbetsgivarens begäran. 

Kollektivavtalet, eller avsaknaden av avtalet ändrade inte Arbetsdomstolens slutgiltiga 

bedömning. Av rättsfallen framgår att verksamhetens art väger tyngre än eventuellt 

kollektivavtal när prövningen görs.  

  

                                                           
75 Se avsnitt 4.1 och 4.6 för rättsfallsreferaten 
76 Se avsnitt 4.4 och 4.7 för rättsfallsreferaten 
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6. Slutsats 
Det finns inte ett enhetligt regelverk gällande drogtester på arbetsmarknaden idag, däremot 

kan lagstiftning som RF, EKMR, LAS och LOA samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ge vissa 

begränsningar när drogtester är tillåtet att genomföra på arbetsplatsen. När det gäller 

drogtestning i privat respektive offentlig verksamhet föreligger det få skillnader som är av 

betydelse.77 Det finns en skillnad som innebär att en arbetsgivare i den privata sektorn har 

större möjligheter att drogtesta sin anställda än arbetsgivaren i den offentliga sektorn, främst 

på grund av bestämmelsen i 2 kap 6 § RF gällande kroppsligt ingrepp som begränsar 

möjligheten för en arbetsgivare inom den offentliga sektorn att drogtesta sina anställda. Trots 

att begränsningar finns, anser Westregård att drogtester på den offentliga sektorn är 

genomförbara med hjälp av arbetsledningsrätten om syftet är att upprätthålla en drogfri miljö. 

Drogtester medför ett intrång i den personliga integriteten samt kartläggning av personliga 

förhållanden, vilket skyddas av 2 kap 6 § RF. Arbetstagare i den offentliga sektorn har 

möjlighet att åberopa både 2 kap 6 § RF och artikel 8 EKMR, vilket ger arbetstagarna ett 

starkare och mer omfattande skydd mot drogtester. I den privata sektorn saknas ett liknande 

skydd gällande påtvingade kroppsliga ingrepp och arbetstagarna har fått förlita sig på artikel 8 

EKMR och sitt fackförbund för att undvika otillåtna kränkningar, vilket ger ett svagare skydd. 

Det finns inga utmärkande regler gällande drogtester i privat respektive offentlig sektor och 

därför blir det mer invecklat att undersöka vilka skillnader som föreligger. Allmänt kan sägas 

att om drogtester får förekomma i arbetslivet handlar inte om verksamheten är av privat eller 

offentlig karaktär, utan avgörande är vilken typ av verksamhet som är aktuell, om 

verksamheten håller på med maskinerier, fordon eller fysiska arbetsuppgifter. Drogtesterna 

som sker i verksamheterna är mer motiverade att genomföra främst på grund av hälsoriskerna 

arbetet medför. Arbetsgivarens intresse att upprätthålla en drogfri miljö är av väsentlig 

betydelse eftersom riskerna för arbetstagarnas liv och hälsa ökar drastiskt vid missbruk av 

alkohol eller narkotika. Om det gäller annan form av verksamhet, där risken för ohälsa och 

olycksfall är lägre kan behovet av drogtestning på arbetsplatsen minskas framförallt eftersom 

det inte är motiverat att genomföra samt med hänsyn till arbetstagarnas personliga integritet. 

Rättspraxis har tydligt visat att Arbetsdomstolens bedömning i samtliga fall har varit hårdare 

desto högre säkerhetsrisk det funnits i verksamheten.  

I samtliga rättsfall 78  har Arbetsdomstolen gjort en intresseavvägning av arbetsgivarens 

intresse av att drogtesta sina anställda och arbetstagarens intresse av att skydda sin personliga 

integritet för att kunna göra en bedömning i varje enskilt fall. Faktorerna som 

Arbetsdomstolen har tagit hänsyn till är verksamhetens art, hur drogtestningen genomförs, om 

drogtestningen haft en stor påverkan på arbetstagarnas personliga integritet samt vad som 

framgår i de enskilda anställningsavtalen och eventuellt kollektivavtal. Ovanstående faktorer 

har utretts i både den privata och offentliga sektorn för att kunna genomföra en 

intresseavvägning och den slutgiltiga bedömningen. Därmed är det faktorerna som är 

avgörande för prövningen och inte om verksamheten är av privat eller offentlig karaktär.  

                                                           
77 Se avsnitt 5.3 för skillnader mellan privat och offentlig sektor 
78 Se avsnitt 4 för rättsfallsreferaten 
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