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1 Inledning 
 

1.1 Inledning 

Inom anställningsförhållandet kan information om arbetstagarens droganvändning vara av 

intresse för arbetsgivaren. Ett sådant intresse står ofta i strid med arbetstagarens intresse av 

skydd för sin personliga integritet. Drogtester utförs idag på varannan större arbetsplats i 

Sverige. Allt fler företag testar sina anställda och många av de arbetsgivare som tidigare 

endast utförde tester vid nyanställning och misstanke har nu infört slumpmässig testning på 

övriga anställda.
1
  

 

Trots att drogtestning har blivit så pass vanligt saknas det idag explicit lagstiftning rörande 

drogtester fastän ett antal utredningar sedan 1990-talet har behandlat frågan om lagreglering. 

SOU 2009:44 blev den första utredning som föreslog en lagreglering av integritetsskydd i 

arbetslivet. När den här framställningen påbörjades (september 2012) meddelade dåvarande 

arbetsmarknadsminister Hillevi Engström att lagregleringen skulle ”läggas på is”. Rättsläget 

påverkas också av att Sverige inkorporerade Europakonventionen 1995 och att konventionens 

innehåll därmed är svensk lag. I Europakonventionens artikel 8 stadgas rätten till privatliv 

vilket ett påtvingat drogtest kan synas strida emot. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det svenska rättsläget rörande drogtester i 

arbetslivet är förenligt med skyddet för privatliv enligt Europakonventionens artikel 8. 

Innebörden av artikel 8 kommer jag att uttolka i ljuset av Europadomstolens praxis. För att 

uppfylla syftet måste jag utreda hur rättsläget avseende drogtester i arbetslivet ser ut i Sverige. 

Vilka möjligheter har arbetsgivarna att tvinga arbetstagarna att genomföra drogtester? Vilka 

begränsningar finns?  

 

Avslutningsvis kommer jag också att diskutera om den svenska modellen med bl.a. ett stort 

utrymme för reglering i kollektivavtal ger ett tillfredsställande skydd för arbetstagares 

personliga integritet eller om lagstiftning bör införas. Jag använder mig av lagförslaget i SOU 

2009:44 som exempel på hur en lagreglering skulle kunna utformas. I diskussionen vill jag 

belysa de eventuella brister som finns till följd av dagens rättsläge. 

                                                 
1
 http://www.karolinska.se/Karolinska-Universitetslaboratoriet/Kliniker/Klinisk-farmakologi/Drogtester-for-

arbetslivet/ 
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1.3 Avgränsning och definitioner 

Uppsatsen behandlar endast drogtester och inte alkoholtester. Med drogtester avses testning 

som sker med syfte att upptäcka spår av preparat som är narkotikaklassade och otillåtna 

genom lag. Jag har inte fördjupat mig i aktuella kollektivavtal och dess regleringar utan intar 

ett mer allmänt perspektiv.  

 

1.4 Metod och material 

Jag har använt mig av en rättsvetenskaplig metod där de huvudsakliga rättskällorna har varit 

lag, förarbeten, praxis och doktrin. För att klarlägga den svenska rätten har doktrin och praxis 

varit de viktigaste rättskällorna. Inom den offentliga sektorn finns ett antal lagregler som 

berör mitt forskningsområde och därför har jag använt mig av såväl lagtext som förarbeten 

som främsta rättskälla. Även doktrin har jag använt för att överblicka ämnena. Inom den 

privata sektorn har doktrin varit den enskilt viktigaste rättskällan eftersom reglering saknas. 

 

Europakonventionens innehåll har jag utforskat genom Europadomstolens praxis och doktrin. 

Eftersom artikel 8:s rättsflora är mycket rik har jag använt mig av doktrin för att ta reda på 

vilka rättsfall som rättsvetare brukar hänvisas till och grundat min uppfattning om artikelns 

innehåll på dessa mål. Jag har också valt att inte lägga fram en fullständig redogörelse för 

skyddet i artikel 8 utan jag behandlar bara de frågor som jag vid en granskning har bedömt 

som intressanta beträffande drogtestning samt från ett arbetsrättsligt perspektiv. Underlaget 

bygger på etablerade rättssgrundsatser och enstaka uttalanden från praxis. 

 

Lagförslaget har jag granskat genom studier av SOU 2009:44. 

 

1.5 Disposition 

Inledningsvis vill jag kort informera om hur drogtester går till. Därefter redogör jag för 

Europakonventionens innehåll, först lite allmänt om dess relevans i svensk rätt, därefter om 

det materiella skyddet i artikel 8 och avslutningsvis om vad som har prövats avseende just 

drogtester. 

 

I nästa del redovisas det svenska rättsläget. Jag inleder med den lagstiftning som finns, 

därefter om arbetsledningsrätten och sedan om möjligheterna att avtala i frågan. Sist återfinns 

en samling av praxis från Arbetsdomstolen. 
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Därefter sammanfattar jag rättsläget och jämför dess förenlighet med Europakonventionens 

innehåll. Avslutningsvis presenterar jag lagförslaget i SOU 2009:44 och kommenterar 

bristerna i den svenska arbetsrättsliga modellen samt tar ställning i frågan huruvida 

lagreglering bör införas eller inte. 

 

2 Kort om drogtester 
 

Det vanligaste sättet att genomföra ett narkotikatest i arbetslivet är att arbetstagaren lämnar ett 

urinprov som sedan analyseras vid ett s.k. immunologisk test. Testerna ger ett snabbt resultat 

samtidigt som de är relativt billiga. Provresultatet utfaller antingen postivt eller negativt 

beroende på om mängden av de substanser som testas i urinen överstiger en bestämd nivå. Av 

säkerhetsskäl görs testerna i två steg, där det första steget består av ett s.k. screeningtest med 

enkel immunologisk teknik. Utvisar det ett negative resultat görs inga fortsatta analyser men 

om det är positivt skall en bekräftande analys genomföras. Den görs med användande av en 

annan, mycket tillförlig metod, som är dyrare än screeningtester. Innan ett provsvar från ett 

screeningtest definitvt klassas som positivt ska det normalt granskas av en läkare med särskild 

kompetens för att utesluta alternativa förklaringar till utfallet, som t.ex. sjukdom, 

medicinering eller genetiska faktorer.
2
 

 

En korrekt användning av ovanämnda prover innebär ett säkert sätt att analysera förekomsten 

av narkotiska preparat hos enskilda. Det bör påpekas att falska provsvar, såväl positiva som 

negativa, kan förekomma i relativt stor omfattning i det första ledet av testerna och att det 

därför är en förutsättning att samtliga positiva provsvar genomgår båda de här beskrivna 

analyserna.
3
 

 

3 Europakonventionen 
 

3.1 Europakonventionens relevans i svensk rätt 

Sverige ratificerade Europakonventionen redan 1953 men den inkorporerades i svensk rätt 

först 1995. Några särskilda resonemang kring konventionens status i Sverige fördes inte i 

propositionen som presenterade förslaget om godkännande av konventionen inför dess 

ratificering.
4
 Europakonventionens betydelse i den svenska rättstillämpningen har därefter 

                                                 
2
 SOU 2002:18 s. 152. 

3
 SOU 2002:18 s. 152. 

4
 Prop. 1951:165. 
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behandlats vid flertalet tillfällen av svenska domstolar och de principer som utvecklades 

bestod huvudsakligen av att konventionen inte var direkt tillämplig svensk rätt men att svensk 

lag i så stor utsträckning som möjligt skulle tolkas i överensstämmelse med konventionen. En 

kommitté, kallad Fri- och rättighetsutredningen, fick senare i uppdrag att behandla frågan om 

inkorporering av konventionen och 1993 kom man till slutsatsen att en inkorporering var 

önskvärd. Enligt kommittén skulle en inkorporering innebära att den enskilda medborgarens 

rättsskydd skulle stärkas eftersom konventionen skulle bli direkt tillämplig vid domstolar och 

myndigheter. I kommitténs förslag fastslogs dock att det även i fortsättningen skulle vara 

lagstiftaren och inte domstolarna som primärt skulle ansvara för att konventionen fick 

genomslag i svensk rätt även om domstolarna inte skulle vara förhindrade att underlåta en 

lagregel som anses vara oförenlig med Europakonventionen.
5
 

 

När konventionen slutligen inkorporerades infördes speciella regler, i första hand i 

Regeringsformen, som tar sikte på Europakonventionens relation gentemot den svenska 

rätten. I 2 kap. 19 § RF stadgas att ingen lag eller föreskrift får meddelas i strid med 

konventionen och enligt 11 kap. 14§ RF ska domstolar besluta att en föreskrift som står i strid 

med en bestämmelse i grundlag eller ”annan överordnad författning” inte får tillämpas. 

EKMR anses vara en sådan författning.
6
 I förarbetena framkommer att om en regel står i 

konflikt med EKMR och uppenbarhetsrekvisitet inte är uppfyllt ska frågan lösas genom 

lagtolkning av rättstillämparen d.v.s. förvaltningsmyndigheter och domstolarna. Det är dock 

lagstiftarens uppgift att säkerställa att inhemsk rätt är i överensstämmelse med EKMR.
7
 Om 

Europadomstolen finner att en konventionsstat bryter mot EKMR kan domstolen utdöma 

skadestånd i enlighet med artikel 41 i konventionen. Europakonventionens innehåll har i hög 

grad skapats genom Europadomstolens praxis och därför är det av största vikt för 

konventionsstaterna att granska den praxis som finns för att se till att man håller sig inom de 

gränser som konventionen ställer upp.                                                                                                                                                                                                                              

 

Med tanke på att Europakonventionen har haft betydelse för svensk rättpraxis utveckling 

sedan 1950-talet innebar inkorporeringen inte någon dramatisk skillnad i ett materiellt 

avseende. Danelius tycker sig dock se att de svenska domstolarna efter inkorporeringen har 

visat sig ”klart obenägna” att tillämpa lag på ett sådant sätt att deras avgöranden riskerar att 

                                                 
5
 Danelius, Hans, 2012, s. 37. 

6
 Prop. 1993/94: 117 s. 53-54. 

7
 Prop. 1993/94: 117 s. 38. 
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underkännas vid en granskning i Europadomstolen. På så sätt har domstolen tillmätt 

konventionen särskild betydelse vid rättstillämpningen, bl.a. har det uttryckligen skett vid 

frågor som rör rätten till domstolsprövning, religionsfrihet och yttrandefrihet samt rätten till 

effektivt rättsmedel.
8
 

 

En fråga som är mycket viktig är huruvida Europakonventionen är tillämplig mellan enskilda. 

Utgångspunkten inom internationell rätt är normalt att individer inte kan hållas ansvariga för 

internationella åtaganden då det är staten som åtar sig en förpliktelse. När det gäller mänskliga 

rättigheter är dock staten även ansvarig gentemot individer men i vilken omfattning ansvarar 

man för relationer mellan enskilda? Det handlar alltså om mänskliga rättigheters horisontella 

effekt, eller ”Drittwirkung” som det också brukar kallas. En förutsättning är att positiva 

skyldigheter slås fast för att tillförsäkra att staten har ett ansvar för att säkerställa funktionen 

för ett visst område, vilket Europadomstolen har gjort genom olika uttalanden i praxis.
9
 

Domstolen har dessutom givit vissa artiklar i konventionen en vidare omfattning genom att 

uttala att dessa kan ha betydelse för relationen mellan enskilda. Herzfeld Olsson anger i 

förhållande till artikel 11 t.ex. målen Young James and Webster v. The United Kingdom och 

Case of Gustafsson v. Sweden och i förhållande till artikel 8 anges målet X and Y v. The 

Netherlands.
10

 Europadomstolen kan ta upp klagomål från enskilda men om klagomålet riktar 

sig mot andra enskilda, som t.ex. en privat arbetsgivare, avvisas klagomålet med hänvisning 

till artikel 27 i konventionen. Emellertid är det möjligt för en enskild i förevarande fall att 

rikta sitt klagomål mot staten för att det inte har vidtagit positiva åtgärder för att skydda den 

enskildes fri- och rättigheter inför domstolen.
11

 

 

I nationell rätt kan frågan om Drittwirkung också omfattas till att även gälla i vilken 

utsträckning enskilda kan ställas till svars för kränkningar av konstitutionella rättigheter eller 

av internationella mänskliga rättigheter som blivit en del av den nationella rätten.
12

 I SOU 

2009:44 uttrycks att Arbetsdomstolen har tillerkänt EKMR tillämplighet mellan enskilda.
13

 

Källström påpekar att Arbetsdomstolen i AD 1998 nr 17 gör gällande att syftet med 

inkorporeringen av EKMR måste ha varit att konventionens bestämmelser även ska kunna 

                                                 
8
 Danelius, Hans, 2012, s. 39. 

9
 Herzfeld Olsson, Petra, 2003, s. 110ff. 

10
 Herzfeld Olsson, Petra, 2003, s. 112. 

11
 Westregård, Annamaria, 2002, s. 290. 

12
 Herzfeld Olsson, Petra, 2003, s. 110-112. 

13
 SOU 2009:44 s. 303. 
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åberopas i förhållandet mellan enskilda parter.
14

 I domen framkommer att ”enligt 

arbetsdomstolens mening följer det också av inkorporeringen av konventionen att sådana 

artiklar i konventionen som kan vara av betydelse i förhållandet mellan enskilda också skall 

kunna tillämpas i tvister mellan dem (jfr SOU 1993:40 Del B s. 107).”  

 

Källström drar också slutsatsen att med bakgrund av AD 1998 nr 97, det s.k. 

”Oskarshamnsmålet” där domstolen bedömde artikel 8 EKMR som en betydelsefull faktor, 

kan det fastslås att artikel 8 i EKMR kan tillämpas i förhållandet mellan enskilda i svensk 

rätt.
15

 Westregård är av samma åsikt men tycker att det är oklart huruvida Arbetsdomstolen i 

praktiken verkligen har tillämpat artikel 8 eller om endast statens positiva skyldighet att vidta 

åtgärder har påtalats.
16

 Hon anser vidare att om artikel 8 överhuvudtaget kan erkännas 

Drittwirkung bör det vara inom ansställningsförhållanden med tanke på det ojämna 

styrkeförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare t.ex. ifråga om medicinska kontroller. 

Hon menar att arbetsgivarens makt och möjlighet att göra intrång i den enskildes skyddade 

sfär kan jämföras vid statens möjlighet att agera på samma vis. Arbetsgivaren saknar förvisso 

de tvångsmedel som staten har men hot om omplacering eller uppsägning kan brukas som 

påtryckningsmedel.
17

 Källström är av uppfattningen att EKMR som utgångspunkt borde ha en 

begränsad betydelse i anställningsförhållandet eftersom det vilar på avtalsrättslig grund. Dock 

menar han att rörande artikel 8 att Europadomstolen ”synes utgå ifrån att staten har ett visst 

ansvar för att rättsreglerna mellan enskilda grundas på respekt för den privata sfären och 

avsaknad av sådant skydd kan konventionen tillämpas även i förhållandet mellan enskilda.” 

Han menar likväl att det endast torde vara grövre kränkningar mellan enskilda som 

Europadomstolen skulle ingripa mot.
18

  

 

3.2 Artikel 8 EKMR – det materiella skyddet 

I Europakonventionen används inte begreppet ”personlig integritet”. Istället uttrycks ett skydd 

mot olika former av intrång i den enskildes personliga sfär, framförallt genom artikel 8. 

Enligt artikel 8.1 har var och en ”rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin 

korrespondens”. I 8.2  finns en undantagsregel som säger att offentlig myndighet inte får 

”inskränka åtnjutandet av denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett 

                                                 
14

 Källström, Kent, 2000 s. 90. 
15

 Källström, Kent, 1998/99 s. 384. 
16

 Westregård, Annamaria, 2002, s. 299ff. 
17

 Westregård, Annamaria, 2002, s. 293. 
18

 Källström, Kent, 2000, s. 89. 



11 

 

demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna 

säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller 

till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter”. 

 

3.2.1 Artikel 8.1 EKMR 

 

Artikeln består alltså av en generellt formulerad skyddsregel (art. 8.1) samt en undantagsregel 

(art 8.2). För att kunna utröna vad artikeln innebär tänker jag dissekera de bägge delarna var 

för sig. Vi inleder med artikel 8.1 som till skillnad mot regleringen om skydd mot kroppsliga 

ingrepp i Regeringsformen (RF 2 kap. 6 §), vilken uppställer ett krav på tvångsmässighet, inte 

stadgar någon sådan begränsning utan innebär att den privata sfären ska respekteras i alla 

sammanhang.
19

 Artikel 8 har en relativt vag utformning vilket medför att kränkningar av 

många olika slag kan anses falla inom artikelns tillämpningsområde.
20

  

 

Rätten till respekt för privatlivet är en svårdefinierad rättighet då begreppet privatliv (”private 

life”) är ett vitt begrepp som inte kan ges en fullständig definition. Begreppet innefattar såväl 

moralisk och fysisk integritet
21

 vilket bl.a. framgår av yttranden i målet Pretty v. the United 

Kingdom: ”As the Court has had previous occasion to remark, the concept of ”private life” is 

a broad term not susceptible to exhaustive definition. It covers the physical and psychological 

integrity of a person.”
22

 

 

Europakommissionen
23

 har uttalat att medicinska ingrepp, även sådana av mindre betydelse, 

måste anses stå i strid med artikel 8.1.
24

 Kommissionen har vidare uttalat att det torde vara 

tyngden av de medicinska skälen och inte själva ingreppet i sig som avgör om åtgärder av det 

slaget innebär en kränkning av rätten till privatliv.
25

  

 

I målet X and Y v. the Netherlands ansåg Europadomstolen att det föreligger en skyldighet för 

stater att avhålla sig från att ingripa i det område som artikel 8 skyddar. Härvid existerar även 

en positiv förpliktelse om vilken domstolen uttrycker att ”these obligations may involve the 

                                                 
19

 Källström, Kent, 2000, s. 89.. 
20

 SOU 2005:89 s. 52. 
21

 Case of X and Y v. the Netherlands, appl. 8978/80 p. 7. 
22

 Case of Pretty v. the United Kingdom, appl. 2346/02, p. 61. 
23

 Nuvarande Europadomstolen. 
24

 Case of X v. Austria, appl. 8278/78, s. 156. 
25

 SOU 2002:18 s. 162. 
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adoption of measures designed to secure respect for private life even in the sphere of the 

relations of individuals between themselves.”
26

 Avgörandet rörde en förståndshandikappad 

flicka som blivit sexuellt utnyttjad. På grund av nationell lag kunde ingen annan person 

anmäla brottet i flickans ställe då hon själv saknade förmågan att göra det. Europadomstolen 

ansåg att brott mot artikel 8 förelåg då staten inte gav flickan ett tillräckligt rättsligt skydd i 

det här fallet. Även i målet Von Hannover v. Germany uttrycker domstolen staters skyldighet 

att säkerställa rätten till privatliv även i relationen mellan enskilda. Målet handlade om 

prinsessan av Monacos utsatthet i fråga om bilder som tagits på henne av paparazzifotografer 

i hennes privatliv och som publicerats i tyska tidningar. Den tyska rätten gav skydd för 

privatlivet då prinsessan vistades på avskilda platser. Europadomstolen bedömde att det skett 

ett ingrepp i den klagandes rätt till privatliv enligt artikel 8 med hänvisning till att det inte 

fanns något allmänt intresse att ta del av prinsessans privatliv även om hon inte alltid befann 

sig på avskilda platser.  

 

Artikel 8 ålägger alltså staten, förutom en negativ skyldighet att avhålla sig från ingrepp, en 

positiv skyldighet i syfte att skydda den enskildes privata sfär t.ex. genom lagstiftning. En stat 

kan bedömas bryta mot artikel 8 genom att acceptera en viss situation eller genom att inte se 

till att det finns ett tillräckligt rättsligt skydd. På så sätt kan en stat ställas till ansvar för sin 

underlåtenhet att handla även om ett visst faktiskt handlande som utgjort konventionsbrott har 

utförts av en enskild person, vars handlingar en stat normalt sett inte ansvarar för.
27

 Vid 

bedömningen huruvida en postiv skyldighet existerar har domstolen uttalat att ”regard must 

be had to the fair balance that has to be struck between the general interests of the community 

and the interests of the individual”.
28

 Statens skyldighet till positivt handlande inskränks av 

att de krav på skyddsåtgärder som ställs mot staten måste vara rimliga, vilket i huvudsak 

innebär att staten ska utfärda lagar och förordningar som ger ett tillfredsställande skydd för 

rättigheterna.
29

 

 

3.2.2 Undantagsregler i artikel 8.2 EKMR 

 

I artikel 8.2 undantas ingrepp i den av artikel 8.1 skyddade rättigheten ifall den uppfyller tre 

villkor. Ingreppet är konventionsenligt om det är lagligt, ägnat att tillgodose allmänt eller 

                                                 
26

 Case of X and Y v. the  Netherlands, 26 mars 1985, A 91, p. 23.  
27

 Danelius, Hans, 2012, s. 347. 
28

 Case of Cossey v. the United Kingdom, appl. 10843/84 p. 37. 
29

 SOU 2002:18 s. 162. 
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enskilt intresse (nationell säkerhet eller allmän säkerhet, landets ekonomiska välstånd, till 

förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra 

personers fri- och rättigheter) samt nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. Inskränkningen 

måste stå i rimlig proportion till det syfte som ska uppnås genom inskränkningen av artikeln 

(proportionalitetsprincipen). I detta fall har varje konventionsstat en viss frihet (”margin of 

appreciation”) att bedöma om en inskränkning är att anse som nödvändig.  

 

Vad gäller kravet på lagenlighet innebär det främst att inskränkningen måste ha stöd i 

nationell lag men också att den regeln uppfyller rimliga anspråk på rättssäkerhet (”the rule of 

law”). Lagen får inte ge utrymme för godtycklighet och måste vara tillgänglig (”accessible”) 

för allmänheten och noggrant formulerad så att inskränkningarna är tämligen förutsebara. En 

nationell lagregel som ger de rättstillämpande organen ett utrymme för tolkning är i sig inte 

oförenlig med kravet på förutsebarhet, under förutsättning att gränserna för den fria 

bedömningen är tillräckligt klara för att ge individen skydd mot godtyckliga ingrepp.
30

  

 

När det gäller en del av de allmänna intressen som kan motivera inskränkningar i 

grundläggande rättigheter är det naturligt att de nationella organen ges en vidsträckt frihet. Ett 

bra exempel är inskränkningar som sker med hänsyn till statens säkerhet, eftersom det av 

största betydelse för konventionsstaterna och Europadomstolens kontroll bör till följd av det 

vara mindre omfattande.
31

 Danelius anser att det är naturligt att Europadomstolen tar på sig en 

mer omfattande granskningsfunktion i andra frågor, som inte rör statens vitala intressen, t.ex. 

vid principiella frågor som exempelvis kan röra utomäktenskapliga barns eller homosexuellas 

rättställning. Han menar dock att det spelar roll om konventionsstaterna har en någorlunda 

enhetlig rättsuppfattning eller om lag och praxis varierar starkt. Är rättsuppfattningen splittrad 

i staterna har Europadomstolen ofta funnit det påkallat att ge större frihet åt varje stat att själv 

bestämma vilka principer som ska tillämpas.
32

 

 

Uppräkningen av legitima ändamål är ganska omfattande och allmänt formulerade vilket gör 

det möjligt att i många fall hänföra ett ingrepp till något av dessa intressen. Det är desto 

svårare att avgöra om ingreppet är ”nödvändigt i ett demokratiskt samhälle”. Danelius menar 

att Europadomstolen har poängterat att ”nödvändigt” (”necessary”) i det här sammanhanget 

                                                 
30

 Danelius, Hans, 2012, s. 351. 
31

 Danelius, Hans, 2012, s. 352 
32

 Danelius, Hans, 2012, s. 352. 
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inte är synonymt med ”oundgänglig” (”indispensable”). Det ska dock finnas ett ”angeläget 

samhälleligt behov” (”pressing social need”) och inskränkningen måste stå i god proportion 

till det syfte som ska tillgodoses med inskränkningen.
33

 Varje konventionsstat har själv en 

viss frihet att besluta om en inskränkning är nödvändig men Europadomstolen förbehåller sig 

rätten att övervaka om friheten utnyttjats på ett acceptabelt sätt. Danelius hävdar att det inte 

finns något konkret svar på hur stor frihet som lämnas åt de nationella domstolarna och 

myndigheterna samt hur omfattande den prövning är som Europadomstolen genomför.
34

  

 

Enligt Europadomstolens praxis innebär begreppet med nödvändighet i denna kontext att ett 

visst ingrepp skall motsvara ett visst trängande socialt behov. I förhållande till vad som anses 

vara ”nödvändigt i ett demokratiskt samhälle” kommer utrymmet för bedömningen av de 

nationella myndigheterna variera beroende på vilken typ av frågor och intressen som ska 

vägas mot varandra.
35

 I förhållande till att en inskränkning endast får göras med stöd av lag 

påpekar domstolen att EKMR kräver att åtgärden bör ha någon grund i nationell rätt, att den 

förekommande lagen bör vara tillgänglig för personer som berörs av denna samt att 

rättsstatsprincipen är uppfylld dvs. att följderna av bestämmelsen skall vara förutsägbara.
36

 

Domstolen har också uttalat följande om vilka krav som ställs på den nationella 

lagstiftningen:”The Court reiterates that the level of precision required of domestic 

legislation – which cannot in any case provide for every eventuality – depends to a 

considerable degree on the content of the instrument in question, the field it is designed to 

cover and the number and status of those to whom it is addressed. It is moreover primarily for 

the national authorities to interpret and apply domestic law.”
37

 

 

3.2.3 Praxis 

 

Här följer ett axplock av domar från Europadomstolen som har berört artikel 8. Urvalet har i 

mycket hög grad påverkats av vilka domar som behandlats av olika rättsvetare i litteraturen. 

Tanken är att domarna ska ge en fingervisning om hur integritetskränkande åtgärder har 

behandlats i Europadomstolen 

 

                                                 
33

 Case of Lingens v Austria, appl. 9815/82, p. 39. 
34

 Danelius, Hans, 2012, s. 350. 
35

 Case of Pretty v. the United Kingdom, appl. 2346/02 p. 70. 
36

 Case of Camenzind v. Switzerland, appl. 21353/93 p. 37. 
37

 Case of Vogt v. Germany, appl. 17851/91, p. 48. 
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Målet Niemietz v. Germany
38

 gällde en advokat som fått sitt kontor genomsökt på grund av ett 

beslut fattat av en domstol gällande misstankar om brottsligt förfarande. Den genomförda 

sökningen ansågs innefatta ett oproportionerligt intrång för advokaten i förhållande till 

dokument som hörde till dennes yrkesmässiga sekretess. Europadomstolen menade att det 

förelåg ett brott mot artikel 8 och uttalade att det inte fanns några principiella skäl till att 

yrkes- eller affärsmässig verksamhet inte skulle anses inrymmas inom begreppet ”private 

life”. Därtill ansåg domstolen att det inte alltid är möjligt att göra åtskillnad mellan en 

verksamhet som tillhör en persons arbetsliv och sådan som inte gör det.  Problematiken har 

också behandlats i målet Huvig v. France där makarna Huvigs telefon hade avlyssnats i 

samband med en skattebrottsutredning. Makarna hade tidigare drivit en butik och 

avlyssningen berörde såväl privat- som affärssamtal. Europadomstolen ansåg att avlyssningen 

utgjorde ett intrång i såväl makarnas korrespondens om privatliv enligt artikel 8.1. Eftersom 

den franska lagstiftningen om avlyssning var oklar ansåg domstolen inte att villkoren för 

inskränkning i artikel 8.2 var uppfyllda.
39

 

 

Individens självestämmande förefallar väga tungt när Europadomstolen bedömer frågor som 

berör rätten till respekt för privatlivet. Ett centralt och ofta återkommande moment i 

bedömningarna är vilka förväntningar den enskilde kan ha haft i det enskilda fallet på att 

rärtten till respekt för privatlivet ska upprätthållas eller som domstolen uttrycker det, ”a 

reasonable/legitimate expectation of privacy”. 
40

 

 

Case of Halford v. the United Kingdom handlade om en arbetstagare inom polismakten som 

fått sin kontorstelefon samt hemtelefon avlyssnad. Domstolen konstaterade att det utifrån 

praxis står klart att telefonsamtal både från arbetsplatsen och hemmet kan omfattas av ”private 

life” och ”correspondence” i den mening som artikel 8 avser. Domstolen framhåller att det i 

förehavande fall inte fanns några bevis för att arbetstagaren i detta fall, som användare av 

telefonsystemet på arbetsplatsen, hade blivit informerad om att samtal kunde avlyssnas. 

Domstolen menade att arbetstagaren ansågs ha haft ”a resonable expectation” att samtalen 

skulle omfattas av skydd för privatlivet och fann därmed att brott mot artikel 8 förelåg.
41

 Ett 

liknande fall var Case of Copland v. the United Kingdom som handlade om en arbetstagare 

anställd vid en skola som övervakats av sin arbetsgivare genom att information sparats om 

                                                 
38

 Case of Niemitz v. Germany, appl. 13170/88. 
39

 Westregård, Annamaria, 2002, s. 320. 
40

 SOU 2009:44 s. 194. 
41

 Case of Halford v. the United Kingdom. appl. 20605/92 p. 45. 
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dennes användning av telefon, e-mail och internetanvändning på arbetsplatsen. Domstolen 

fastställde att e-mail skickade från arbetsplatsen samt information från personlig 

internetanvändning föll under artikel 8 och ”private life” och ”correspondence”. Domstolen 

underströk i detta fall att arbetstagaren inte hade blivit varnad ifråga om att arbetsgivaren 

övervakade denne gällande dessa kommunikationsmedel vilket gjorde att arbetstagaren 

rimligen kunde förvänta sig skydd för sitt privatliv.
42

 Domstolen konstaterade att det i 

Storbritannien vid tidpunkten inte fanns någon lag som reglerade övervakning och därmed 

fastställde den att det därmed förelåg brott mot artikel 8.  

 

Med målen Halford, Copland och von Hannover i åtanke och användandet av rekvisiten 

”reasonable expectation” samt ”legitimate expectation” i målen skulle man kunna dra 

slutsatsen att det är en förutsättning att individen känner till vilka ”spelregler” som gäller för 

en viss situation så att denne kan anpassa sitt agerande och på sätt själv påverka vilken 

information som andra kan ta del av.
43

 Ett liknande resonemang finns i målet Peck v. the 

United Kingdom
44

 som rörde en man som med hjälp av en kniv försökt begå självmord på 

allmän plats där det förekom kameraövervakning. Kommunen publicerade senare bilder på 

mannen, utan dennes samtycke, för att påvisa nyttan med övervakningen. Domstolen 

framhåller att man rimligtvis inte hade kunnat förutse att bilder från händelsen skulle spridas i 

media. Även om det kan diskuteras om en suicidal person är i stånd att anpassa sitt agerande 

utifrån kriteriet ”a reasonable expectation of privacy” är domen en indikation på att domstolen 

fäster stort avseende vid att den enskilde är på det klara vilka konsekvenserna kan förväntas 

bli.
45

 

 

I Verliere v Switzerland  var frågan om schweizisk rätt gav tillräckligt skydd för den 

personliga integriteten om den kränktes av andra personer. I målet handlade det om ett 

försäkringsbolag som låtit övervaka och i hemlighet fotografera en kvinna i avsikt att 

fastställa om hon hade så allvarliga skador som hon påstått i en begäran om 

försäkringsersättning. Domstolen noterade det legitima syftet med övervakningen och fann att 

artikel 8 inte hade kränkts då schweizisk lag gav domstolarna möjligheten att väga parternas 

                                                 
42

 Case of Copland v. the United Kingdom, appl. 62617/00 p. 42. 
43

 SOU 2009:44 s. 194. 
44

 Case of Peck v. the United Kingdom, appl. 44647/98. 
45

 SOU 2009:44 s. 194. 
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intresse mot varandra och därmed funnit bolagets (och de andra försäkringsinnehavarnas) 

intresse av att betala ersättning till individer vars anspråk är berättigade.
46

 

 

Ett drogtest kan kategoriseras som ett ingrepp mot den fysiska integriteten och 

Europadomstolen har uttalat att ett minimalt fysiskt ingrepp mot individens vilja, exempelvis 

påtvingade eller obligatoriska medicinska ingrepp, t.o.m. smärre sådana, faller inom skyddet 

för privatlivet.
47

 Det gör skyddet för fysiska intrång enligt artikel 8 relativt omfattande, 

Danelius räknar t.ex. även hit skyldighet att använda bilbälten och hjälm vid 

motorcykelkörning.
48

  

 

Europadomstolen har vid några tillfällen prövat huruvida tagande av blodprov faller inom 

tillämpningsområdet för artikel 8 bl.a. i målet X mot Nederländerna
49

 där den klagande, X, 

var misstänkt för att ha kört bil berusad. Efter att ha genomfört ett utandningsprov, vilket var 

positivt, tillfrågades han om han ville underkasta sig ett blodprov. X vägrade men erkände att 

han hade druckit alkohol. Tagande av blodprov under dessa omständigheter var tillåtet enligt 

holländsk rätt. Europakommissionen uttalade att tagande av blodprov i det aktuella fallet föll 

under skyddet i artikel 8.1, men att det var nödvändigt för att skydda andra personers 

rättigheter enligt 8.2. Något brott mot Europakonventionen förelåg alltså inte enligt 

kommissionen. Samma slutsats drog kommissionen i målet X mot Österrike
50

 där den 

klagande vägrade underkasta sig ett blodprov i samband med mål om fastställande av 

faderskap. Europakommissionen konstaterade att även smärre medicinska ingrepp utgör 

intrång i skyddet för den enskildes privatliv, dock ansåg man att syftet med åtgärden stod i 

överensstämmelse med artikel 8.2 då man fann den nödvändig i ett demokratiskt samhälle för 

att skydda andra enskildas fri- och rättigheter. 

 

Avslutningsvis bör det påpekas att allvarliga kränkningar av den fysiska integriteten kan 

utgöra tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling och därför stå i strid med artikel 3 i 

EKMR. Rör det sig däremot om mindre allvarliga kränkningar av den fysiska integriteten som 

inte når upp till den nivå som förutsätts i artikel 3 kan det tänkas strida mot artikel 8. Den 

utgör den nedre gränsen för vad som kan sägas vara Europakonventionens skyddsområde i 

                                                 
46

 Case of Verliere v. Switzerland, appl. 41953/98. 
47

 Case of X v. the Netherlands, appl. 8239/78, s. 189. 
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 Westregård, Annamaria J., Integritetsfrågor i arbetslivet, s. 310. 
49

 Case of X v. the Netherlands, appl. 8239/78, s. 184 ff. 
50

 Case of X v. Austria, appl. 8278/78, s. 155. 
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fråga om intrång i den enskildes privata sfär. Danelius menar att det allmänt sett anses som att 

utrymmet är litet för att, i de fall där övergreppet inte har varit så allvarligt som avses i artikel 

3, finna att ett brott mot artikel 8 har förekommit.
51

 

 

3.3 Artikel 8 – särskilt om drog- och alkoholtester 

 

Europadomstolen har uttalat sig vid två ansökningar gällande drog- och alkoholtester, båda 

förklarades vara ”inadmissable” med hänvisning till artikel 35.3 och 35.4. I de här fallen 

prövades varken frågan om Drittwirkung eller, vilket hade varit intressant för den här 

framställingens skull, om det över huvud taget var fråga om ett ingrepp i de rättigheter som 

skyddas i artikel 8. Domstolen prövade enbart huruvida åtgärderna uppfyllde de krav som 

ställs i artikel 8:2 och på den grunden togs aldrig ansökningarna upp till full sakprövning.
52

 

Domstolen kom fram till att kraven i artikel 8.2 i båda målen uppenbarligen var uppfyllda och 

att klagomålen därför var ”uppenbart ogrundade”.
53

 

 

Den ena ansökan domstolen tog upp var Madsen v. Denmark.
54

 Den sökande i klagomålet var 

anställd vid ett danskt rederi. En fackförening hade, innan målet nådde Europadomstolen, 

gjort gällande inför nationell domstol att de ifrågavarande alkohol- och drogtesterna stred mot 

artikel 8 EKMR. Den danska domstolen ansåg inte att testerna hade utgjort ett intrång i 

arbetstagarnas privatliv. 

 

Rederiet hade ensidigt upprättat en policy ifråga om alkohol och droger vilken skrevs ned i ett 

internt reglemente. Till stöd för genomförandet fanns varken lag eller kollektivavtal. När de 

anställda var ombord var det inte tillåtet att använda narkotika eller därmed jämställda 

preparat. Det var heller inte tillåtet att ha några spår av sådana preparat i kroppen vilket skulle 

kontrolleras genom urinprov. Arbetstagarna förväntades genomgå slumpmässiga alkohol- och 

drogtester åtminstone en gång om året. En kopia av policyn skickades ut till arbetstagarna och 

dessa uppmanades att skriva under för att visa att de hade läst och förstått betydelsen av den 

framtida testningen. Den sökande uppmanades därefter att lämna ett urinprov bakom en 

skärm i ett rum och resultatet visade inte på någon droganvändning. 
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Europadomstolen redogjorde kommenterade därefter den danska arbetsrätten. Mot bakgrund 

av den ”danska modellen” menade domstolen att kravet för 8:2 är uppfyllt med hänsyn tagen 

till att 8:1 inte får inskränkas utan stöd av lag. Europadomstolen konstaterade att åtgärden 

hade beslutats med stöd av arbetsledningsrätten och att den ifråga om kontrollåtgärder kan 

vara begränsad. Då arbetstagarna i förväg blivit informerade om åtgärden samt att åtgärden 

omfattat alla arbetstagare ombord fann domstolen att det interna reglementet stod i 

överensstämmelse med lag. Vidare framhöll domstolen att det är allmänt känt att droger 

påverkar personers hälsa negativt. Då alla i den aktuella besättningen och anställda av 

företaget var en del av säkerhetsarbetet ombord, även under sin fritid på fartyget, menade 

domstolen att det var en nödvändigt att arbetstagarna i händelse av en katastrof eller liknande 

var dugliga att agera efter instruktioner. På så sätt stod inte rederiets införande av alkohol- och 

drogtester i strid med EKMR. Domstolen tog hänsyn till den allmänna säkerheten, skyddet för 

andra personers fri- och rättigheter (både passagerare och anställdas) när den bedömde 

testerna mot bakgrund av artikel 8 EKMR. Domstolen yttrade att åtgärden inte var 

oproportionerlig mot bakgrund av det förda resonemanget och åtgärden var att anse som 

”nödvändig i ett demokratiskt samhälle.” 

 

Den andra ansökan rörande drog- och alkoholtester är Wretlund against Sweden
55

, vilket är 

överklagandet av ”Oskarshamnsmålet” som tidigare har nämnts och vars detaljer närmare 

kommer att beröras under avsnittet rörande svensk praxis. En arbetstagare, anställd som 

lokalvårdare, vid kärnkraftverket i Oskarshamn ansökte om att få sitt mål prövat av 

Europadomstolen sedan det avgjorts av Arbetsdomstolen. Arbetstagaren menade att hennes 

skyldighet att underkasta sig drogtester stred mot artikel 8 EKMR. Med hänsyn tagen till 8:2 

EKMR framhöll domstolen att även om skyldigheten för en arbetstagare att genomgå 

drogtester inte är lagreglerad har Sverige en arbetsrättsmodell som innebär att 

arbetsmarknadens parter avtalar samt erkänner arbetsledningsrätten som en allmän 

rättsprincip. Dessutom finns praxis från Arbetsdomstolen som pekar på att arbetsgivarens 

kontrollåtgärder kan inkludera förekomsten av drog- och alkoholtest. Domstolen framhöll i 

enlighet med Arbetsdomstolens dom i målet att drogtesterna förekom inom arbetsgivarens 

verksamhet och rätten att beordra arbetstagare att genomgå testning kunde ses som en del av 

arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet enligt det centrala kollektivavtalet. Därför fann 

Europadomstolen åtgärden i detta fall vara tillräckligt grundad i svensk lagstiftning och 
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således förenlig med 8:2 EKMR. Åtgärden tillgodosåg den allmänna säkerheten och skyddet 

för andras fri- och rättigheter, särskilt i förhållande till andra arbetstagare. Domstolen 

undersökte om åtgärden kunde anses vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle och framhöll 

betydelsen av ”margin of appreciation”. Vidare konstaterades att vid ett kärnkraftverk krävs 

en hög säkerhet och att genomförande av kontrollåtgärder av arbetstagare vid en sådan 

arbetsplats är rimlig. Om arbetstagare brukade droger kunde säkerheten äventyras menade 

domstolen. Domstolen uttalade att en skyldighet att underkasta sig drogtester kan vara 

obehaglig för enskilda arbetstagare och verka besvärande för arbetstagarens integritet. 

Testerna hade utförts avskilt på alla arbetstagare och var inte avsedda att skilja ut någon. 

Domstolen framhöll Arbetsdomstolens resonemang, att det inte var någon god praktisk 

lösning att endast testa vissa kategorier av arbetstagare. Härutöver att arbetstagare kan flyttas 

för tjänstgöring inom olika säkerhetsklassade områden varför det var viktigt att alla 

arbetstagare skulle genomgå testerna. Domstolen fann att kontrollåtgärden i detta fall var 

proportionerlig och åtgärden ansågs nödvändig i ett demokratiskt samhälle.  

 

Europadomstolen har därmed aldrig tagit upp ett mål ifråga om drog- och alkoholtester till 

full sakprövning vilket gör att det saknas principiella uttalanden från domstolen om drog- och 

alkoholtesters tillåtlighet i förhållande till artikel 8:1. Vid den summariska sakprövning som 

genomfördes i Wretlund v. Sweden och Madsen v. Denmark ställdes drogtestning endast mot 

artikel 8.2. 

 

4 Svensk rätt 
 

4.1 Inledning  

 

Den rättsliga grunden för en arbetstagares skyldighet att genomföra ett drogtest regleras 

primärt genom det personliga anställningsavtalet. Anställningsavtalets innehåll baseras på det 

personliga avtal som sluts mellan arbetstagare och arbetsgivare men också på regler från 

kollektivavtal och lagstiftning. Inom den offentliga sektorn finns också lagstiftning som regler 

möjligheterna att avtala om frågan medan den privata sektorn saknar explicit reglering.  Om 

frågan om drogtester inte har reglerats i avtal eller lagstiftning kan arbetsgivaren under vissa 

förutsättningar ha rätt att kräva att arbetstagaren ska genomgå testning som en följd av 

arbetsledningsrätten. Nedan följer en närmare redogörelse av de olika rättskällorna och vad 

som gäller ifråga om drogtester. 
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4.2 Lagstiftning 

 

4.2.1 Arbetsmiljölagen (1977:1160) 

 

Arbetsmiljölagen är en ramlag som innehåller de grundläggande bestämmelserna om 

arbetsmiljöns beskaffenhet, med syfte att trygga en god och säker arbetsmiljö. Det 

övergripande ändamålet med lagen är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt uppnå 

en i övrigt god arbetsmiljö.
56

 Lagen bygger på tanken att samarbete mellan arbetsgivare och 

arbetstagare är en förutsättning för att skapa goda arbetsförhållanden. 
57

 Huvudansvaret för 

arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren men arbetstagarna innehar också ett skyddsansvar.
58

 

 

Arbetsmiljölagen kompletteras av Arbetsmiljöförordningen (1977:1166) som innehåller 

bemyndiganden för Arbetsmiljöverket att meddela mer specifika krav som arbetsmiljön ska 

uppfylla. Det saknas dock specifika regler rörande drogtester i arbetsmiljölagen.  

 

I 3 kap. 2 § stadgas att “arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga 

att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.” Det innebär att arbetsgivaren ska ta bort 

eller ersätta sådant som anses vara farligt på arbetsplatsen t.ex. ämnen, anordningar eller 

ändra hur arbetet organiseras. Då det inte alltid kan anses möjligt att helt eliminera risken för 

olycksfall och ohälsa är arbetsgivaren i varje fall skyldig att vidta åtgärder för att minska 

riskerna.
59

 

 

Arbetsgivarens ansvar innefattar ett allmänt ansvar att se till att hälsoövervakning och 

medicinska kontroller kommer till stånd i den omfattning som krävs. En närmare reglering av 

arbetsgivarens skyldigheter att låta utföra läkarundersökningar avsågs genom förarbetena
60

 att 

ske genom särskilda föreskrifter av dåvarande Arbetarskyddsstyrelsen, numera 

Arbetsmiljöverket.
61
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Arbetstagarens skyldighet att medverka i arbetsmiljöarbetet stadgas i 3 kap. 4 § AML. Denne 

“skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för 

att åstadkomma en god arbetsmiljö”. Det innebär att arbetstagarna ska följa givna föreskrifter 

samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som fordras för att 

förebygga ohälsa och olycksfall. Om en arbetstagare inte följer skyddsföreskrifter kan ett 

skiljande från anställningen bli aktuellt. I propositionen framhölls att uppsägning inte 

automatiskt bör bli följden för ohörsamhet mot skyddsföreskrifter utan att omständigheterna i 

det enskilda fallet kan vara sådana att arbetstagaren hade rimliga skäl för sin vägran. I sådana 

fall skall frågan om saklig grund för uppsägning bedömas enligt LAS och de skyddsskäl som 

kan tala mot fortsatt anställning ska härmed beaktas.
62

 

 

Källström påstår att de ändamål som anges i AML “bör tjäna som utgångspunkt för 

tolkningen av kollektivavtalen på arbetsmarknaden och som utfyllnad av de enskilda 

anställningsavtalen”
63

. Det finns stöd för den här uppfattningen i förarbetena där det uttrycks 

att ett syfte med AML är att ge riktlinjer för “arbetsmarknadens parter, inte minst när det 

gäller att sluta kollektivavtal som berör arbetsförhållandena av betydelse för arbetsmiljön och 

arbetstagarnas hälsa.”
64

 

 

4.2.2 Anställningsförordningen (1994:373) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

 

Anställda hos myndigheter under regeringens omfattas av anställningsförordningen och en 

statlig arbetsgivare får, enligt 5 §, föreskriva att en arbetssökande ska lämna läkarintyg om 

arbetsuppgifterna ställer särskilda krav på hälsotillståndet på arbetstagaren.  

 

Med stöd av bestämmelsen i 18 § arbetsmiljöförordningen har Arbetsmiljöverket utfärdat 

föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet som gäller alla arbetstagare (AFS 2005:6). 

Begreppet medicinsk kontroll definieras i 2 § och innefattar rimligtvis drogtester. Enligt 3 § 

ska arbetstagaren erbjudas medicinska kontroller när en riskbedömning, enligt 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, visar att det är motiverat 

med sådana kontroller. Uttrycket “erbjuda” innebär att det inte finns något hinder för 

arbetsgivaren att sysselsätta den som avböjt ett erbjudande att genomgå en medicinska 

kontroll. I föreskrifterna finns också regler om obligatoriska undersökningar som 
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arbetsgivaren, enligt 4 §, ska ordna vid vissa typer av arbeten bl.a. vid exponering för vissa 

angivna ämnen samt för arbeten som innebär stor fysisk påfrestning. Enligt 5 § får inte en 

arbetsgivare sysselsätta en arbetstagare som inte genomgått sådana medicinska kontroller som 

renderar i en tjänstbarhetsbedömning, 

 

I Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om medicinska 

kontroller i arbetslivet anges bl.a. att i arbeten som kan innebära särskilda risker för olycksfall 

utgör missbruk av läkemedel och droger som påverkar nervsystemet och sinnesorganen ett 

särskilt problem. Enligt föreskrifterna om arbetsanpassning och rehabilitering måste 

arbetsgivare och arbetstagare utarbeta en policy för hur missbruk på arbetsplatsen ska 

hanteras. Första prioritet är att försöka få missbrukaren att bli kvitt missbruket och kunna 

kvarbliva i anställningen om det är möjligt. Om drogtestning genomförs ska metoderna för 

analysen vara kvalitetssäkrade för att undvika felaktiga resultat.
65

 

 

4.2.3 Regeringsformen 

 

I 2 kap. 6 § RF stadgas:  

 

“Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp…Utöver 

vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot 

betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär 

övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden.”  

 

Vidare stadgas i 2 kap. 20 § RF att rättigheten i 2 kap. 6 § får begränsas genom lag, i den 

utsträckning som medges i 21-24 §§. Begränsningar får göras endast för att tillgodose 

ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle och får aldrig gå utöver vad som är 

nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den.
66

  

 

2 kap. 6 § RF gäller enligt 2 kap. 1 § RF i förhållande mellan den enskilda och det allmänna. 

Med “det allmänna” avses domstolar, myndigheter, kommuner, landsting och ibland även 

privaträttsligt organiserade subjekt, vilket klargörs i förarbetena: “Det bör också noteras att 

vissa ingrepp från det allmännas sida inte anses utgöra rättighetsinskränkningar, nämligen 
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sådana som grundar sig på en civilrättslig relation.”
67

 Regleringen kan därmed enbart 

tillämpas vid tillfällen när staten i egenskap av arbetsgivare uppträder som det allmänna t.ex. 

vid myndighetsutövning där beslutet att vidtaga en åtgärd grundas på offentligrättsliga regler. 

Handlar det däremot om att tillvarata rena arbetsgivarintressen och beslut att vidta en åtgärd 

grundas på civilrättsliga regler uppträder arbetsgivaren som enskild.
68

 

 

Westregård menar att om syftet med att införa t.ex. drogtester är att försäkra arbetsgivaren en 

säker arbetsmiljö eller för att genomföra rehabiliteringsåtgärder uppträder arbetsgivaren 

såsom enskild. På sådant sätt kan en offentlig arbetsgivare genomföra en åtgärd med stöd av 

sin arbetsledningsrätt eller kollektivavtal vilket betyder att 2 kap. 6 § RF inte är tillämplig.
69

 

Efter rättsfallet AD 1984 nr 94, där en läkarundersökning av en statsanställd inte fick vidtagas 

utan lagstöd och därmed stred mot 2 kap. 6 § infördes regeln om periodiska undersökningar i 

30 § LOA. Effekten av regleringen blev att alla begränsningar av enskilda arbetstagares fri- 

och rättigheter inom offentlig sektor måste ske med stöd av lag (t.ex. 30 § LOA ) och är 

skyddade av 2 kap. 6 § RF.
70

 Jag återkommer till 30 § LOA i nästa avsnitt. 

 

Vad avses egentligen med 2 kap. 6 § rent materiellt? Till begreppet “kroppsligt ingrepp” hör 

förutom direkt våld mot kroppen även läkarundersökningar, smärre ingrepp som vaccinering 

och blodprovstagning samt liknande företeelser som brukar benämnas som 

“kroppsbesiktning”, t.ex. utandningsprov eller liknande alkoholtest.
71

 I 28 kap. 12 § andra 

stycket Rättegångsbalken (1942:740) definieras kroppsbesiktning som “undersökning av 

människokroppens yttre och inre samt tagande av prov från människokroppen och 

undersökning av sådana prov.” Exempel på sådan provtagning är urin-, saliv-, hår-, secret-, 

hud-och utandningsprov.
72

 Generellt kan inte psykisk påverkan anses vara ett kroppsligt 

ingrepp om den inte innefattar misshandel i brottsbalkens mening. Det ska även handla om en 

faktiskt vidtagen åtgärd för att ett kroppsligt ingrepp skall anses föreligga, en ren 

underlåtenhet anses inte falla under begreppets bestämning.
73
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Viss osäkerhet råder om urinprov bör betraktas som ett sådant kroppsligt ingrepp som 

omfattas av 2 kap. 6 § RF. Det finns en mängd avgöranden som har behandlats av 

Justitieombudsmannen (JO) i frågan. Dessvärre är inte praxis enhetlig.
74

 Starka skäl föreligger 

dock för att behandla urinprov som kroppsliga ingrepp, även om detta inte ligger så nära det 

vardagsspråkliga innebörden av begreppet. Det är också den hållning som 

Justitieombudsmannen har intagit på sistone (se t.ex. JO beslut 2010-04-26, dnr 479-2010).
75

 

Oavsett om urinprovstagning utgör ett kroppsligt ingrepp eller ej tycks, av JO:s uttalanden att 

döma, en reglering i lag krävas för att ett sådant ska få tas i förhållandet mellan enskilda och 

det allmänna.
76

 

 

Bestämmelsen andra rekvisit är att ingreppet ska vara påtvingat. Med detta avses inte bara 

fysiskt tvång genom våld, utan även andra fall då ingreppet inte är helt frivilligt. I vissa 

situationer kan en enskild samtycka till ingrepp för att det finns ett underliggande hot eller en 

hotfullhet hos de myndigheter som vidtar åtgärden. Dessa situationer bör bedömas som att (ett 

giltigt) samtycke inte har givits, för att inte grundlagsskyddet ska kunna kringgås I 

praktiken.
77

 I tveksamma situationer får hänsyn tas till den konkreta situationen, den 

information den enskilde har fått om sina handlingsalternativ och dennes förmåga att fatta ett 

helt informerat beslut i frågan. Det gäller att undvika att enskilda av olika skäl “frivilligt” 

avstår från grundlagsskyddade rättigheter samtidigt som inte varje sådant samtycke måste 

vara ogiltigt. När en läkarundersökning utgör en förutsättning för en förmån t.ex. en 

anställning, anses dock inte ett tvångsmässigt ingrepp föreligga.
78

 

 

Inom arbetsrätten är det främst en fråga om ett relativt tvång så till vida att arbetstagaren i de 

flesta fall har att välja mellan att underkasta sig ett kroppsligt ingrepp eller att inte göra det. 

Ifall arbetstagaren väljer att det senare aktualiseras sanktioner i form av omplacering eller 

uppsägning.
79
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4.2.4 Lag om offentlig anställning (1994:260) 

 

I enlighet med lagens 1 § och 2 § 2 st gäller 30 § anställda inom stat, landsting och kommun. 

Exempel på arbetstagargrupper som faller inom regleringen är fordonsförare, flygledare i 

operativ funktion, personal som tjänstgör på ubåtar och viss polispersonal.
80

 

 

Genom rättsfallet AD 1984 nr 94 förändrades rättsläget på så vis att för det offentliga 

anställningsförhållandet krävs lagstöd ifråga om en skyldighet för arbetstagare att genomgå 

hälsoundersökningar. 30 § reglerar regelbundna hälsoundersökningar och frågan är huruvida 

drogtester inryms i begreppet. 30 § lyder som följer: 

 

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

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

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

regelbundet genomgå hälsoundersökningar som är nödvändiga för bedömning av huruvida 

arbetstagaren har sådana brister i sitt hälsotillstånd.  

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

regeringen är skyldiga att genomgå hälsoundersökningarna. Kollektivavtalet får tillämpas 

också på arbetstagare som inte är medlemmar i den avtalsslutande 

arbetstagarorganisationen, om de sysselsätts i sådant arbete som avses med avtalet. 

Föreskrifterna får bara avse arbetstagare hos myndigheterna under regeringen.” 

 

I motiven till 30 § uttalas att de måste kunna ställas höga hälsokrav på arbetstagare med 

särskilt ansvarsfulla arbetsuppgifter.  I detta fall kan det handla om att syn, hörsel eller andra 

sinnen bör kontrolleras med viss regelbundenhet vilket kan ske genom återkommande 

hälsoundersökningar. Syftet med periodiska hälsoundersökningar kunde förväntas vara att 

försöka förebygga risken för allvarliga olyckor i allmän verksamhet som typiskt sett kan 

inträffa ifall av ohälsa hos dem som utövar sådan verksamhet. Skyddsintressena bakom 

hälsoundersökningar skulle vara liv, personlig säkerhet och hälsa samt egendom och miljö.
81

 I 

förarbetena anförs att det i praktiken saknas behov ”av att på förekommen anledning – alltså 

vid sidan av de periodiska hälsoundersökningarna, tvinga en arbetstagare till 

hälsoundersökning. Sådana s.k. extraordinära undersökningar torde kunna anordnas i 
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samförstånd med arbetstagaren.”
82

 Det anförs också att det är väsentligt att inte någon 

arbetstagare blir tvungen att underkasta sig en hälsoundersökning i större utsträckning än vad 

som motiveras av skyddsintressena. På detta sätt ska en regel om hälsoundersökningar 

tillämpas med omdöme och återhållsamhet samt med respekt för den enskildes integritet.
83

 En 

förutsättning för att offentliga arbetsgivare får genomföra periodiska hälsoundersökningar är 

alltså att dessa skall motiveras av säkerhetsskäl samt att arbetstagaren omfattas av 

kollektivavtal eller gällande arbetstagare hos myndigheter under regeringen att dessa omfattas 

av en förordning ifråga om en motsvarande skyldighet.
84

 Om det vid en hälsoundersökning 

uppdagas att arbetstagaren har någon brist i sin hälsa som t.ex. kan medföra risk för andras 

personliga säkerhet kan det beroende på bristens art bli fråga om sjukvårdsbehandling eller 

någon annan form av rehabilitering.
85

 Om en arbetstagare vägrar att underkasta sig en 

periodisk hälsoundersökning får myndigheten i egenskap av sin arbetsledningsrätt uppmana 

denne att utföra andra arbetsuppgifter som inte omfattas av skyldigheten att genomgå 

periodiska hälsoundersökningar. Enligt allmänna principer måste de nya arbetsuppgifterna 

ligga inom ramen för arbetstagarens arbetsskyldighet. Det kan också tänkas att arbetstagaren 

kan få en disciplinpåföljd för sin vägran att genomgå hälsoundersökning. Om en omplacering 

av arbetstagaren visar sig omöjlig återstår uppsägning som sista utväg. Flertalet av de 

arbetstagare som ska genomgå periodiska hälsoundersökningar är sådana som innan 

anställning var skyldiga att lämna läkarintyg.
86

 

 

Vilka typer av hälsoundersökningar som bör genomföras för att bedöma hälsotillståndet hos 

arbetstagaren borde variera beroende av vilken yrkesgrupp som omfattas men även på 

individuell nivå. I förarbetena nämns dock inte drogtester.  Det är inte säkert att spår av 

narkotika har betydelse för bedömningen av arbetstagares hälsotillstånd. Om detta inte har 

betydelse omfattas inte 30 § av en reglering av användande av drogtest. Situationen kan vara 

en annan i fall det handlar om ett drogmissbruk i en sådan omfattning att det påverkar 

arbetstagarens hälsa.
87

 I SOU 2002:18 påtalas även att drogtester inte uttryckligen nämns i 

motiven. Detta ger stöd åt tolkningen att 30 § endast omfattar periodiska hälsoundersökningar 

samt att det i flera JO-uttalanden framhållits att urinprov inte är att anse som ett kroppsligt 

ingrepp i enlighet med 2 kap. 6 § RF. Om drogtester baserade på urinprov inte omfattas av 2 
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kap. 6 § RF omfattas sådana tester inte av 30 § LOA heller. I detta fall skulle tillåtligheten av 

drogtester istället bli en fråga om arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Om det är drogtestet i sig 

som utgör själva kränkningen av integritetsskyddet skulle detta, oberoende av vilken metod 

som används, anses omfattas av 2 kap. 6 § RF. I fall denna tolkning skulle göras gällande 

skulle det betyda ett absolut förbud för offentliga arbetsgivare att utföra drogtester då dessa 

inte uttryckligen nämns som en tillåten åtgärd i enlighet med 30 §.
88

 

 

4.2.5 Lag om fullmaktsanställning (1994:261) 

 

Lagen (FmA) är en speciallag i förhållande till LOA och gäller endast arbetstagare hos 

myndigheter som är anställda med fullmakt (1§). I 3 § anges att det är regeringen som 

bestämmer vilka arbetstagare som, utöver ordinarie domare, skall anställas med fullmakt. 

Bland annat rör det sig om riksåklagaren, samtiga överåklagare, justitiekanslern m.fl.
89

 Ifråga 

om drogtester är det 11 § som är intressant. I den stadgas att:  

 

“om en arbetstagare inte fullgör sina arbetsuppgifter tillfredsställande och det är sannolikt 

att den bristande arbetsförmågan beror på sjukdom eller något jämförligt förhållande, får 

beslutas att arbetstagaren skall undersökas av en läkare som anvisas honom.” 

 

I enlighet med 10 § p. 4 kan en arbetstagare stängas av från arbetet om han inte följer ett 

beslut om läkarundersökning enligt 11 §.  

 

Allmänt sett har det ansetts vara ett samhällsintresse att ordinarie domare och vissa 

förvaltningstjänstemän har ett särskilt anställningsskydd. Detta anställningsskydd går längre 

än det LAS ger.
90

 Med uttrycket “jämförligt förhållande” i paragrafen skall förstås t.ex. ett 

menligt alkoholmissbruk som inte är att anse som sjukdom.
91

 11 § FmA avser påkallade 

hälsoundersökningar till skillnad från 30 § LOA som avser hälsoundersökningar som är 

menade att genomföras med regelbundenhet.
92

 

 

I förarbetena nämns inget om vilka typer av undersökningar som är att hänföra till 

“läkarundersökningar” enligt bestämmelsens mening. Syftet med läkarundersökning enligt 
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FmA är alltså att utröna om arbetstagarens bristande arbetsförmåga beror på sjukdom. Syftet 

med bestämmelsen är att tillgodose det allmännas intresse och arbetsgivaren på så sätt i 

egenskap av det allmänna och skyddet i 2 kap. 6 § RF är tillämpligt. Om det i vissa fall endast 

skulle vara arbetsgivarintressen som tillgodoses genom en läkarundersökning uppträder 

arbetsgivaren såsom enskild och 2 kap. 6 § RF blir inte tillämplig.
93

 

 

4.3 Arbetsledningsrätten och antagningsrätten 

 

4.3.1 Arbetsledningsrätten 

Den rätt som arbetsgivaren besitter att bestämma över arbetet brukar benämnas som 

arbetsledningsrätten. Inom arbetsledningsrätten ingår de frågor som arbetsgivaren har rätt att 

ensidigt fatta beslut om som t.ex. arbetstagarens prestationer och skyldigheter inom 

anställningen. Dessa beslut brukar kallas för arbetsledningsbeslut och behöver i huvudsak inte 

motiveras sakligt.
94

 Arbetsgivaren har t.ex. stor frihet att bestämma vilka arbetsuppgifter en 

arbetstagare ska utföra samt var och när arbetet ska utföras.
95

 Även beslut om allmänna 

föreskrifter räknas till arbetsledningsrätten.
96

 Adlercreutz menar att ordningsregler är ett 

uttryck för arbetsgivarens arbetsledningsrätt och därför inte behöver något samtycke från den 

enskilde arbetstagaren för att gälla.
97

 Arbetsledningsrätten motsvaras av en skyldighet för 

arbetstagarna att följa arbetsgivarens beslut.
98

 Utgångspunkten är att så länge arbetsgivaren 

håller sig inom ramen för sin fria beslutanderätt kan inte någon rättslig instans pröva 

innehållet i arbetsledningsbeslutet.
99

 

 

Arbetsledningsrättens ställning i den svenska rätten kan förklaras utifrån ett historiskt 

perspektiv. Innan industrialismens genombrott hade arbetsgivare stor frihet att fritt förfoga 

over arbetstagarnas arbetskraft. I legostadgan från 1833 angavs att tjänstehjonet “icke skall 

undandraga sig det arbetet och de sysslor, husbonde skäligen föresätter”.
100

 I utbyte fanns 

begränsade möjligheter för arbetsgivaren att upplösa anställningsförhållandet.
101

 I 

Decemberkompromissen, som undertecknades 1906 mellan LO och SAF, accepterade LO att 

arbetsgivaren äger rätt att leda och fördela arbetet samt att fritt anställa och avskeda 
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arbetstagare.
102

 På 1930-talet förklarade Arbetsdomstolen att arbetsledningsrätten utgör en 

allmän rättsgrundsats som gäller även utan stöd av kollektivavtal.
103

 Genom reformer på 70-

talet förändrades mycket på den svenska arbetsmarknaden. Bland annat avskaffades den fria 

uppsägningsrätten genom införandet av lagen om anställningsskydd (LAS) och arbetsgivarens 

rätt att ensidigt utöva arbets- och företagsledning begränsades kraftigt genom lagen om 

medbestämmande i arbetslivet (MBL).
104

 

 

Enligt MBL har arbetsgivaren en så kallad primär förhandlingsskyldighet gentemot den 

kollektivavtalsslutande fackliga organisationen ifråga om beslut om viktiga förändringar inom 

verksamheten. Det innebär att arbetsgivaren ska kalla till förhandling rörande sådana frågor 

men i slutändan har dock arbetsgivaren rätt att självständigt besluta i frågan.
105

 Införande av 

olika kontrollsystem anses utgöra en viktigare förändring av verksamheten alternativt av 

anställningsvillkoren och därför bör man utgå från att 11-13 §§ MBL ska beaktas.
106

 

 

Malmberg anser att arbetsrätten har en “dubbel funktion i förhållande till 

arbetsledningsrätten.” Han ser arbetsledningsrätten som en utfyllande rättsregel vilken ger 

arbetsgivaren rätt att bestämma om förhållningsregler för arbetstagarna. Emellertid innebär 

dagens arbetsrättsliga regelverk en omfattande begränsning av arbetsgivarens utrymme att 

utöva arbetsledning. Arbetsledningsrätten kan därmed bara utövas inom de ramar som tillåts 

av lagar, kollektivavtal, personliga avtal m.m.
107

 

 

En rådande princip är att arbetsledningsrätten inte får utövas i strid mot lag eller god sed på 

arbetsmarknaden. Det är en gammal rättsgrundsats som tidigare kunde användas för att pröva 

avskedanden, innan LAS infördes. Idag används principen vid andra situationer som t.ex. 

omplaceringar och indragning av ensidiga förmåner. Malmberg menar att utrymmet för att 

angripa arbetsledningsbeslut såsom stridande mot god sed traditionellt har givits snäva 

gränser.
108

 “Arbetsgivaren handlar i strid med god sed om han fattar diskriminerande eller 

otillbörliga beslut, handlar utifrån slumpmässiga eller ovidkommande syften eller på ett sätt 

som är rättsstridigt eller strider mot allmän moral. Förbudet träffar sålunda mera 
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undantagssituationer, och begränsar inte på något avsevärt sett den fria 

arbetsledningsrätten.”
109

 Begreppet “god sed på arbetsmarknaden” kan få en betydelse genom 

att olika intressen vägs mot varandra på det sätt som Arbetsdomstolen gjorde i bl.a. AD 

1998:97 det s.k. Oskarshamnsmålet som jag kommer att återkomma till.
110

 

 

Kontrollåtgärder och läkarundersökningar som har vidtagits mot anställda har enligt praxis 

ofta ansetts falla under arbetsgivarens arbetsledningsrätt. I AD 1997 nr 29, som rörde en 

utpasseringskontroll, uttalade domstolen att det inte fanns något allmänt stöd i praxis för att 

vidta integritetskänsliga åtgärder med stöd av arbetsledningsrätten. En rätt att vidta sådana 

åtgärder kan dock föreligga mot bakgrund av de särskilda omständigheterna i det enstaka 

fallet. I förhållande till kontrollåtgärder menar Källström att god sed “syftar på de 

restriktioner en arbetsgivare bör ålägga sig med hänsyn till den enskilde arbetstagaren men 

också till andra intressenter”. Det ställs krav på att en kontrollåtgärd måste ha ett syfte och det 

arbetsgivaren vill uppnå med åtgärden ska stå i rimlig proportion till ingreppet. Källström 

delar in olika kontrollåtgärder utifrån syftet med åtgärden i olika kategorier. Om syftet med 

medicinska tester och drogtester är att förebygga skador på personer och egendom kan dessa 

anses vara säkerhetskontroller. Hans slutledning är att intresseavvägningen vid den här typen 

av kontroller i många fall kommer att väga över till förmån för ett genomförande. En annan 

kategori som omnämns är den som sker i syfte att kontrollera ordningen på arbetsplatsen, t.ex. 

för att förhindra stölder och andra typer av brottslighet. Källström menar att 

proportionalitetsprincipen medger relativt ingripande åtgärder då det är fråga om att förhindra 

stölder och annan brottslighet riktad mot arbetsgivaren. I fråga om övrig brottslighet som inte 

riktar sig mot arbetsgivaren blir det en annan bedömning och Källström anger som exempel 

att arbetsgivaren inte borde kunna genomföra kontroller för att avslöja innehav av 

barnpornografi. Det krävs också att arbetsgivaren väljer den mest ändamålseniga åtgärden för 

att uppnå syftet.
111

  

 

Westregård uppfattar Källströms resonemang som att han likställer “rimlig proportion” med 

god sed. Om det vid intresseavvägningen finns en övervikt mot genomförande av en åtgärd 

strider det mot god sed på arbetsmarknaden att genomföra den menar Westregård. Hon anser 
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att orimlig proportion inte behöver föreligga eftersom det är ett starkare grepp och att vid en 

sådan tillämpning skulle arbetstagarnas tvingas underkasta sig fler åtgärder.
112

 

 

En prövning om kravet att underkasta sig drogtester strider mot god sed torde i princip vara 

densamma oavsett om kravet grundas på avtal eller på arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Både 

arbetsgivarens order och ett eventuellt avtal kan åsidosättas om förfarandet strider mot god 

sed.
113

  

 

Hur en intresseavvägning kan gå till återkommer jag till under praxisavsnittet. Ifråga om 

drogtester har Arbetsdomstolen i ett antal fall prövat huruvida ett sådant arbetsledningsbeslut 

har varit förenlig med god sed på arbetsmarknaden. 

 

4.3.2 Antagningsrätten 

 

Med antagningsrätt avses rätten för arbetsgivaren att fritt bestämma huruvida någon ska antas 

som arbetstagare och rätten att fritt välja mellan arbetssökande. Inom den privata sektorn 

gäller principen om den fria antagningsrätten, d.v.s. att det står arbetsgivaren fritt att välja 

med några undantag som t.ex. reglerna i diskrimineringslagen (2008:567) och regler om 

återanställning i LAS. Arbetsgivaren har en stor frihet att bestämma vilka krav som ska ställas 

på den arbetssökande, t.ex. att han eller hon ska genomgå ett drogtest. Den enda begränsning 

som finns i dagsläget är förbudet att efterforska genetisk information.
114

 

 

Inom den offentliga sektorn är antagningsrätten mer begränsad. Vid anställning hos statliga 

myndigheter gäller bl.a. bestämmelserna i 11 kap. 9 § regeringsformen om att endast sakliga 

grunder såsom förtjänst och skicklighet får beaktas. Inom all offentlig verksamhet gäller 

vidare ett krav på saklighet och opartiskhet
115

, så även rekrytering. Kommunerna anses dock 

ha relativt stor frihet att välja bland arbetssökande.
116

 

 

Frågan om arbetsgivares möjlighet att i samband med rekrytering kräva in intyg eller 

genomföra tester i samband med rekrytering är alltså i princip oreglerad.
117

 Huruvida det ändå 
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kan finnas begränsningar ifråga om arbetsgivarens rätt att inhämta uppgifter som 

beslutsunderlag i ett rekryteringsförfarande berördes i en skiljedom från 1989 av 

skiljenämnden för arbetsmiljöavtalet SAF/LO-PTK. En arbetsgivare hade infört haschtester 

vid nyanställningar. I domen fastslogs att undersökningen i varje fall inte innefattade ett 

sådant ingrepp i den enskildes personliga integritet att förfarandet på den grunden stred mot 

god sed på arbetsmarknaden. Vidare uttalades att huvudregeln i svensk rätt är att 

arbetsgivaren har rätt att fritt anställa vem den vill. Arbetsgivaren var i princip fri att för 

anställningen kräva att den arbetssökande skulle uppvisa betyg eller intyg av olika slag och 

definitivt läkarintyg som visar att han eller hon inte missbrukar narkotika.
118

 

 

Ruth Nielsen menar att en utveckling av integritetsskydd i arbetslivet kan innebär att den fria 

antagningsrätten ifrågasätts. Den arbetssökande befinner sig, kanske än mer än en anställd, i 

en beroendeställning och är beredd att underkasta sig åtskilliga integritetskänsliga åtgärder för 

att få ett arbete. Tanken att det kan uppställas relevanskrav om de åtgärder som används vid 

rekrytering är inte helt främmande. En konflikt uppstår med den av tradition starka fria 

antagningsrätten.
119

 

 

4.4 Avtalsreglering 

 

4.4.1 Kollektivavtal 

 

I Sverige är kollektivavtalet det mest betydelsefulla instrumentet för att trygga de enskilda 

arbetstagarna anställningsvillkor som i många andra länder tillgodoses genom lagstiftning. 

Inte minst eftersom många av bestämmelserna i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) 

är semidispositiva och att undantag från vissa regler enbart kan ske genom kollektivavtal.
120

  

 

Lag (1976:580) om bestämmande i arbetslivet (MBL) är den lag som reglerar förhållandet 

mellan arbetsgivare och arbetstagare. Framförallt berör lagen relationen till arbetsgivaren då 

arbetstagare är fackligt anslutna och inrymmer bestämmelser om förenings- och 

förhandlingsrätten. I 23§ 1 st. MBL stadgas att ”med kollektivavtal avses skriftligt avtal 

mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation om 
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anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och 

arbetstagare.”  

 

Det finns begränsningar angående vad man kan avtala om i ett kollektivavtal. Det avtalade får 

inte strida mot lag
121

 eller god sed 
122

, vilket även gäller integritetsfrågor enligt 

Arbetsdomstolens praxis.
123

 Vid bedömningen om ett avtalsvillkor är förenligt med god sed 

ska arbetsgivarens och arbetstagarens olika intressen av att en integritetskränkande åtgärd 

utförs, vägas mot varandra. Om den avvägningen utfaller till förmån för genomförande av 

åtgärden är arbetstagaren bunden av kollektivavtalet.
124

 

 

Den rättsliga följden av att reglera ett villkor som t.ex. drogtester i ett kollektivavtal blir att en 

vägran att medverka till åtgärden jämställs med andra krav som arbetsgivaren har satt upp 

som krav för anställningen.
125

 Om arbetsgivare och en facklig organisation kommer överens 

om att t.ex. införa drogtester i ett kollektivavtal blir det bindande för de arbetstagare som är 

medlemmar i arbetstagarorganisationen och omfattas av avtalet till dess att avtalet löper ut 

alternativt till dess att avtalet har sagts upp.
126

 Även arbetstagare som inte är anslutna till det 

kollektivavtalsbärande facket kan vara bundna av kollektivavtalet om de är sysselsatta i det 

arbete som avses med avtalet.
127

 Parter som är bundna av ett kollektivavtal kan inte heller 

träffa överenskommelser som strider mot avtalet
128

, vilket brukar benämnas som att avtalet 

har en ”normerande verkan”. Det innebär således att kollektivavtalet kan föreskriva vad det 

personliga anställningsavtalet kan innehålla. Normativa regler kan vara både tvingande och 

dispositiva. Kollektivavtalets innehåll kan betyda att den helt förbjuder avvikelser från avtalet 

och på så sätt normerar det anställningsavtalet fullt ut och blir tvingande. Kollektivavtalet kan 

också medföra att avsteg får förekomma i anställningsavtalet.
129

 Genom Arbetsdomstolens 

praxis har det klargjorts att kollektivavtal kan träffas om genomförande av integritetskänsliga 

kontrollåtgärder som drogtester då avtalet avser att tillgodose säkerheten på arbetsplatsen.
130
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En väsentlig fråga är i vilken utsträckning en facklig organisation kan anses ha befogenhet att 

för den enskildes räkning avge samtycke till olika integritetskränkande åtgärder. Westregård 

anser att uppfattningen att om man är medlem i en facklig organisation ska fullmakt 

automatiskt ha medgivits att avge samtycke även till mycket känsliga integritetskränkande 

åtgärder, är för långtgående.
131

 Fahlbeck varnar också för risken att arbetstagare underkastar 

sig testning i tron att de är förpliktade, trots att kollektivavtalets bestämmelser inte 

nödvändigtvis behöver vara bindande, eller för att de inte vågar säga nej. Han ifrågasätter 

också om en fackförening har behörighet att sluta avtal om kontroller som i övrigt, enligt 

regeringsformen, kräver lagstöd. Han menar att det borde vara att betrakta som ett brott mot 

konstitutionen.
132

 Det ska nämnas att Fahlbeck formulerade sina invändningar på 90-talet, när 

rättsläget var betydligt mer osäkert än idag, men resonemanget bör alltjämt kunna föras.  

 

Kollektivavtal som innehåller genomförande av integritetskränkande åtgärder torde vara 

utformade som möjligheter för arbetsgivaren att genomföra åtgärden om denne så önskar. 

Dessa bestämmelser är knappast utformade som vanliga regler så att arbetsgivaren är skyldig 

att utföra tester. Oavsett reglering blir arbetstagaren skyldig att underkasta sig testning om 

arbetsgivaren vill genomföra den. Med ”skyldig” innebär att vägran kan få till följd att 

arbetstagaren riskerar omplacering eller uppsägning. En arbetstagare kan aldrig bli fysiskt 

tvingad att genomföra tester.
133

  

 

4.4.2 Personliga avtal 

 

Idag spelar indivduella avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare en stor roll på 

arbetsmarknaden. För kollektivavtalsbundna parter får det individuella avtalet betydelse inom 

de icke lag- eller kollektivavtalsreglerade områdena.
134

 Avtalsfriheten på den individuella 

nivån är i praktiken begränsad till kollektivavtalens innehåll och dess tvingande verkan i 

förhållande till anställningsavtalen.
135

 

 

Fahlbeck har skrivit om relationen mellan det enskilda anställningsavtalet och kollektivavtalet 

och vilket utrymme som finns för enskilda överenskommelser. Han menar att det är mycket 

vanligt att kollektivavtalen medger avvikelser. Det kan vara så att kollektivavtalet tillåter de 
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enskilda parterna att träffa individuella överensskommelser i något hänseende som t.ex. lön. 

Ofta finns minimiregler reglerade i kollektivavtalen som inte får understigas. En vanlig form 

av undantag är att ett avtal på riksnivå ger de lokala parterna möjlighet att träffa lokala 

kollektiva överenskommelser i en fråga.
136

 Westregård menar att det finns ett utrymme för 

arbetsgivaren att med den enskilde arbetstagaren överenskomma en rätt att genomföra 

integritetskänsliga åtgärder. Avtalsfriheten begränsas i detta fall genom 27§ MBL och ytterst 

genom lag.
137

 Sigeman framhåller att avtalsrättens allmänna ogiltighetsregler i 3 kap 

avtalslagen är tillämpliga på rättshandlingar inom arbetsrätten. Detta gäller i första hand i 

förhållande till personliga avtal då utrymmet är begränsat för en sådan tillämpning ifråga om 

kollektivavtal.
138

 Därmed torde ett avtalsvillkor, åtminstone i förhållande till det personliga 

avtalet, om t.ex. drogtester som medför ett oberättigat intrång i den personliga integriteten 

kunna jämkas med stöd av 36 § avtalslagen.
139

 

 

Vid fråga om ett enskilt anställningsavtal är i strid med ett kollektivavtal blir en tolkning av 

kollektivavtalet i varje enskilt fall nödvändigt. Vid sådan tolkning tillämpas de sedvanliga 

tolkningsmetoderna.
140

 

 

4.5 Praxis 

 

Nedan kommer fem rättsfall av intresse att redovisas, varav ett avgörande rör frågan om 

möjligheten för en offentlig arbetsgivare att kräva läkarundersökning och de fyra övriga 

frågan om en privat arbetsgivares rätt att genomföra drogtester och möjlighet att säga upp den 

arbetstagare som vägrar genomföra testerna. Samtliga domar vid Arbetsdomstolen som har 

berört drogtester behandlas. 

 

4.5.1 AD 1991 nr 45 – ”ställningsbyggnadsmålet” 

 

I det här fallet behandlades frågan om det förelegat saklig grund för uppsägning av två 

montörer som vägrat att genomgå urinprovstagning vid ett ställningsbyggnadsföretag. 

Företaget hade sedan det uppkommit misstanke om att någon eller några missbrukat cannabis 

beordrat personalen att lämna urinprov vilket motiverades av säkerhetsskäl. Bolaget var 

underentreprenör till ett företag som hade antagit en drogpolicy i vilket det ingick drogtester. 
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Enligt policyn skulle utomstående företag med uppdrag inom koncernen vara skyldiga att 

följa policyn. Det framgår av utredningen att även Svenska Byggnadsarbetareförbundet 

fastställt handlingsprogram beträffande drogmissbruk i arbetslivet vilket hade antagits vid 

ställningsbyggnadsföretaget. De här två dokumenten fastställer att allt icke-medicinskt 

innehav och bruk av narkotika utgör ett i lag förbjudet missbruk som medför säkerhetsrisker 

och inte kan accepteras i arbetslivet. Alla lämpliga åtgärder ska vidtas för att förebygga och 

ingripa mot narkotikamissbruk och den som missbrukar ska få behålla sin anställning om 

denne medverkar i behandling och rehabilitering. De två montörerna hade invänt att företagets 

agerande utgjorde ett ingrepp i deras personliga integritet och vägrade att lämna urinprov. De 

sades då upp av arbetsgivaren.  

 

Arbetsdomstolen fann att arbetsgivaren fattat beslutet om provtagning i syfte att värna om 

säkerheten på arbetsplatsen och därmed fullgöra den allmänna skyldighet som åligger 

arbetsgivaren att företa nödvändiga åtgärder för att undvika olyckshändelser. Domstolen 

konstaterade också att det inte fanns någon bindande föreskrift till stöd för kontrollernas 

genomförande. I fråga om det har kunnat krävas av arbetstagarna att medverka till 

provtagningen anförde domstolen inledningsvis: ”Enligt arbetsdomstolens mening står det 

utom tvivel att avtal kan träffas i en verksamhet som den här aktuella om skyldighet för 

arbetstagare att underkasta sig urinprovstagning i syfte att spåra narkotikamissbruk, när 

avtalet är avsett att tillgodose säkerheten i ett arbete som i likhet med detta på ett utpräglat 

sätt kräver gott omdöme, god reaktionsförmåga och skärpt uppmärksamhet. Ett sådant avtal 

torde visserligen inte kunna betraktas som bindande i den meningen att dess fullgörande 

skulle kunna utkrävas med rättsliga tvångsmedel, såsom vite eller allmänt skadestånd för 

kollektivavtalsbrott (jfr NJA 1975 s. 6). Därav följer dock inte att en arbetstagares vägran att 

underkasta sig provtagning i enlighet med det avtalade åtagandet inte som rättslig verkan 

skulle kunna medföra förlust av anställningen.”  

   

 I det aktuella fallet hade inte något avtal träffats i saken, vare sig som kollektivavtal eller i de 

enskilda anställningsavtalen. Frågan var då enligt domstolen om arbetstagarna likväl borde 

anses skyldiga att enligt anställningsavtalet underkasta sig provtagning. Domstolen fann inget 

allmänt stöd i rättspraxis för arbetsgivaren att vidta olika kontrollåtgärder ur den allmänna 

arbetsledningsrätten och anförde vidare: ”Utgångspunkten är att det föreligger en 

intressekollision mellan det intresse av att värna säkerheten på arbetsplatsen för 

ställningsmontörerna själva och andra arbetstagare vilket föranledde beslutet om 
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provtagning och, på andra sidan, den enskilde arbetstagarens intresse av skydd för sin 

personliga integritet. I detta fall väger det först nämnda intresset synnerligen tungt. Till detta 

kommer att det hade uppkommit, som det visade sig, befogade misstankar om att det faktiskt 

förekom cannabismissbruk bland arbetstagarna. Vid den avvägning som måste göras är det 

vidare betydelsefullt att provtagningen bör betraktas som en adekvat metod för att spåra 

cannabismissbruk och att något annat lika ändamålsenligt handlingssätt inte synes ha stått 

bolaget tillbuds. Att metoden av skilda skäl inte kan anses vara fullständigt säker, i den 

meningen att missbruk kan betraktas som helt uteslutet efter genomförandet av en allmän 

provtagning, måste i jämförelse därmed tillmätas mindre vikt.--- 

 

Vid bedömandet av den enskildes motstående intresse av skydd för sin integritet måste 

beaktas att ingreppet som sådant allmänt sett får betraktas som ringa och att genomförandet 

har skett på ett sätt som från den enskildes synpunkt rimligen borde kunna te sig väl avvägt 

och godtagbart. Det står klart att provtagningen var inriktad på just det enskilda 

säkerhetsproblem som var i fråga och någon befogad anledning att befara missbruk från 

företagshälsovårdens sida kan rimligen inte ha förelegat. Såvitt utredningen ger vid handen 

har också en för situationen och ändamålet med provtagningen tillräcklig information 

lämnats till arbetstagarna före provtagningen. 

Vidare bör beaktas att det inte var fråga om tvång i bokstavlig mening utan i stället om en 

situation i vilken intresset av säkerheten på arbetsplatsen ytterst ställdes mot den enskilde 

arbetstagarens anspråk på att få behålla sitt arbete som ställningsmontör hos bolaget. Även 

om detta anspråk från den enskildes synpunkt kan vara av stor betydelse är det inte orimligt 

att väga det mot intresset av säkerheten på arbetsplatsen, inte bara för den enskilde 

arbetstagaren själv utan också för andra som arbetade eller vistades där.” 

   

Arbetsdomstolen bedömde alltså att arbetsgivarens beslut om provtagning vägde över 

arbetstagarnas invändningar om ingrepp på deras personliga integritet. Sedermera tillade 

domstolen: ”Som tidigare nämndes har i arbetsmiljölagen de enskilda arbetstagarna ålagts 

ett medansvar för arbetsmiljön och för säkerheten på arbetsplatsen. Av förarbetena framgår 

att lagstiftaren har tänkt sig att det i vissa situationer och under vissa omständigheter ska 

kunna komma i fråga att från anställning skilja den arbetstagare som vägrar att fullgöra vad 

som följer av detta ansvar, eller sålunda att tillmäta vägran betydelse som ett åsidosättande 

av vad som åligger arbetstagaren i anställningsförhållandet. Vad som då har åsyftats har 

varit att arbetstagaren inte rättar sig efter skyddsföreskrifter som gäller på en arbetsplats och 
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det är tydligt att den fråga som arbetsdomstolen nu har att ta ställning till inte har 

uppmärksammats i detta lagstiftningssammanhang. Likväl finner domstolen att det ligger väl i 

linje med vad som allmänt gäller i fråga om medansvaret för säkerheten på arbetsplatserna 

att anse, att bolaget under de förhållanden som har rått i detta fall har haft rätt enligt 

anställningsavtalen att som en åtgärd i syfte att främja säkerheten i arbetet ställa som villkor 

för arbete med ställningsmontage att arbetstagarna deltog i den av bolaget anordnade 

urinprovstagningen och att det har åvilat arbetstagarna en motsvarande skyldighet att 

medverka till provtagningen.” 

    

Vid en samlad bedömning ansåg domstolen att en sådan förpliktelse bör ha ålegat 

arbetstagarna enligt anställningsavtalen vilket innebär att åtgärden stod i överensstämmelse 

med arbetsgivarens arbetsledningsrätt och god sed på arbetsmarknaden. En vägran bör 

därmed betraktas som brott mot lydnadsplikten och kan leda till att arbetstagaren får skiljas 

från anställningen. För att så ska kunna ske bör det göras en helhetsbedömning av 

arbetstagarens grund för sin vägran och övriga omständigheter i det enskilda fallet. Vid en 

sådan bedömning ansåg inte domstolen att saklig grund för uppsägning hade förelegat redan 

vid den tidpunkt då uppsägningen skedde. Domstolen menade att då arbetstagarna hade varit 

oförberedda på provtagningarna, avtal om åtgärden saknades och att provtagning inte hade 

skett tidigare på arbetsplatsen borde arbetsgivaren ha givit arbetstagarna skälig betänketid för 

att överväga sina valmöjligheter. Domstolen tillade också att med det här ställningstagandet 

har rätten inte klarlagt allmänt om vilken rätt som bör anses tillkomma en arbetsgivare att 

vidta kontrollåtgärder av olika slag eller om hur en tvist om provtagning får att spåra 

narkotikamissbruk bör bedömas under andra förhållanden än de som förelåg i det här målet. 

Sådana generella uttalanden borde inte göras på grundval enbart av förhållandena i en enskild 

tvist utan det naturliga, enligt domstolen, borde vara att reglera dessa frågor i kollektivavtal 

eller i förekommande fall genom lagstiftning. 

 

4.5.2 AD 1998 nr 97 – ”Oskarshamnsmålet” 

 

I målet har Arbetsdomstolen prövat frågan om en lokalvårdare vid Oskarshamns 

kärnkraftverk (i fallet benämnt som OKG) var skyldig att medverka i ett av arbetsgivaren 

anordnat drogtest (både narkotika- och alkoholtest).  Arbetstagaren var medlem i Svenska 

Elektrikerförbundet som motsatt sig att träffa ett lokalt kollektivavtal inkluderande regler om 

drogtester. Övriga fackförbund med medlemmar bland de anställda hade dock träffat ett 
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sådant avtal med arbetsgivaren. Trots att det saknades avtal med Svenska Elektrikerförbundet 

beslutade arbetsgivaren att drogtestning skulle genomföras även för förbundets medlemmar. 

Arbetstagaren var anställd som lokalvårdare och hennes uppgift var att städa kontorslokaler. 

Hon arbetade på okontrollerat område, dvs. ett område där det inte föreligger någon risk för 

radioaktivitet. Hennes arbetsuppgifter ställde, enligt förbundet, inte krav på skärpt 

uppmärksamhet och snabb reaktionsförmåga. Det finns dock en annan grupp av städare, s.k. 

sanerare som arbetar med rengöring på kontrollerat område som enligt säkerhetsföreskrifter 

måste genomgå radiologiska undersökningar vart tredje år. Sanerarna har högre lön och har 

genomgått en särskild utbildning vilket inte lokalvårdarna gör. Arbetsgivarsidan har gjort 

gällande att det i lokalvårdarnas arbete ingår att även utföra arbetsuppgifter som sanerare på 

kontrollerat område, vilket förbundet förnekar. Förbundet hävdade att arbetsgivaren inte hade 

rätt att kräva att arbetstagaren skulle genomgå drogtesterna och gjorde gällande i första hand 

att testningen stred mot artikel 8.1 i Europakonventionen.  

   

Domstolen konstaterade att det inte fanns någon lagstiftning som direkt tog sikte på 

arbetsgivares rätt att genomföra drogtester och hänvisade vidare till det ovan nämnda 

”ställningsbyggnadsmålet” (AD 1991 nr 45) och uttalanden däri. Domstolen förklarade 

därefter att det får anses obestridligt att parter genom kollektivavtal och enskilda 

anställningsavtal eller i annan form kan komma överens om att arbetsgivare har rätt att 

genomföra drogtester och att sådana avtal i princip har giltig verkan. 

 

Domstolen fann att något generellt förbud mot drogtestning inte kan grundas på 

Europakonventionens regler. Däremot kan testning under särskilda omständigheter strida mot 

konventionen och därmed också svensk lag. Av betydelse var under vilka omständigheter 

testningen skedde, t.ex. arbetsgivarens intresse av att utföra drogtestning, graden av ingrepp i 

den enskilda integriteten i det individuella fallet och på vilket sätt testningen utförs.  

 

Enligt domstolens uppfattning anses frågan om utförande av tester vid ett företag av OKG:s 

karaktär ha en sådan naturlig anknytning till den verksamhet som företaget bedriver att det får 

anses ligga nära till hands att som princip anse frågan reglerad som en arbetsledningsfråga i 

kraftverksavtalet. Detta betydde dock inte att arbetstagarna, som omfattades av 

Elektrikerförbundets kollektivavtal, utan vidare var skyldiga att underkasta sig drogtestning. 

Situationen kunde nämligen vara sådan att man måste anse att en order till en anställd att 



41 

 

genomföra drogtestning kan innebära ett överskridande av gränsen för hur 

arbetsledningsrätten fick tillämpas.  

 

Vid bedömningen av OKG:s intresse av att genomföra tester kommenterade domstolen 

verksamheten vid kärnkraftverket på följande vis: ”Den verksamhet som utövas betraktas som 

samhällsviktig. Inom verksamheten förekommer risker som bl.a. beror på en radiologisk 

arbetsmiljö, elledningar med hög spänning, tunga transporter och tunga lyft. Långtgående 

säkerhetskrav har från myndigheternas sida uppställts. Kärnkraftsinspektionen såsom 

tillsynsmyndighet har betecknat det såsom viktigt att drogtester genomförs som ett led i att 

upprätta en drogfri miljö.” 

   

Domstolen anförde vidare att enligt arbetsmiljölagens regler ska arbetsgivaren vidta alla 

åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall samt att arbetstagaren ska 

medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att 

åstadkomma en god arbetsmiljö. I linje med dessa regler låg att ett företag som OKG verkade 

för en drogfri miljö och som ett led i strävan genomförde drogtester och även att anställda 

medverkade i testerna. Domstolen noterade också att drogtester förekom vid landets övriga 

kärnkraftverk. Rörande arbetstagare som inte verkade i de delar av anläggningen där särskilda 

risker gjorde sig gällande (såsom lokalvårdare) påpekade domstolen att OKG:s intresse av att 

genomföra tester torde vara avsevärt mindre än att testa övriga arbetstagare. Dock menade 

man att ”det var en grannlaga och föga meningsfull uppgift” att dela upp arbetstagarna i 

grupper där en del skulle vara skyldiga att genomföra tester och övriga skulle vara utan sådan 

skyldighet. Domstolen ansåg också att det förelåg en risk att de anställda flyttades mellan 

dessa områden och att det fanns intresse, med tanke på den verksamhet som bedrevs, att utåt 

kunna ange att bolaget gjorde alla rimliga ansträngningar för att åstadkomma en helt drogfri 

miljö och att i linje med detta låta antidrogprogrammet omfatta samtliga anställda genom den 

metod man hade löst frågan, dvs. reglering i kollektivavtal. 

   

Vad gäller frågan om testet innebär sådan inskränkning av den personliga integriteten att 

skyldighet av det skälet innebär föreligga ansåg domstolen att provtagningen, som ägde rum 

inom företagshälsovården med analys av svaren vid ett ackrediterat laboratorium, var för den 

enskilde föga integritetskränkande. Enligt domstolen saknades grund för att anse att 

provtagningen skett under sådana former och under sådana omständigheter i övrigt att det av 

det skälet inte förelegat någon skyldighet att medverka i testerna.  
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Vid en samlad bedömning fann Arbetsdomstolen att arbetstagaren var skyldig att genomgå 

narkotikatest. Det bör nämnas att en sådan skyldighet inte ansågs föreligga rörande 

alkoholtestet. Domstolen framhöll den grundläggande skillnaden att det var straffbart att 

befatta sig med narkotika medan bruket av alkohol var tillåtet och socialt accepterat. Efter ett 

sakkunnigutlåtande konstaterade domstolen också att bakom en majoritet av de positiva 

testresultaten fanns andra förklaringar än alkoholbruk till resultaten. Dessa faktorer samt att 

en utredning av den enskildes alkoholbruk ansågs vara en i hög grad integritetskänslig fråga 

medförde att arbetstagaren inte ansågs ha en skyldighet att medverka i alkoholtestningen då 

det skulle strida mot god sed. Domstolen förklarade dock att dess ställningstagande inte ska 

leda till slutsatser om hur man generellt bör se på alkoholtestning. Avgörande för om sådana 

tester ska kunna genomföras är bl.a. hur testningen är utformad. Det ska tilläggas att tre 

ledamöter hade skiljaktig mening varav två av ledamöterna ansåg att arbetstagaren ej var 

skyldig att genomgå testning med hänsyn till arbetsledningsrätten på grund av det 

kollektivavtalslösa förhållandet mellan arbetsgivaren och förbundet i frågan, oavsett vilken 

verksamhet arbetsgivaren bedriver. 

 

4.5.3 AD 2001 nr 3 – ”Fryshusfallet” 

 

I ”Fryshusfallet” prövade Arbetsdomstolen huruvida Fryshuset haft saklig grund för 

uppsägning av en arbetstagare som inte velat underkasta sig urinprov i syfte att utreda om det 

fanns grund för misstankarna att arbetstagaren missbrukade cannabis. Arbetstagaren arbetade 

som skolvärd vid ett gymnasium inom ramen för Fryshusets projekt ”Lugna gatan” och hade 

tidigare avtjänat ett längre straff för narkotikabrott. Fryshusets personal skulle bl.a. verka som 

stöd och förebilder för ungdomar som riskerar att dras in i narkotikamissbruk. Därför 

rekryterades personer med egna erfarenheter av droger och kriminalitet men som har lagt av. 

Då arbetstagaren, efter flera uppmaningar, vägrade genomföra drogtestet med hänvisning till 

sin personliga integritet sades han upp från sin anställning. 

   

Arbetstagarsidan ansåg att Fryshuset hade överskridit gränserna för sin arbetsledningsrätt av 

följande skäl. Fryshuset bedrev inte någon riskfylld verksamhet som enligt Arbetsdomstolens 

praxis kunde medföra skyldighet för anställda att underkasta sig drogtest. Eventuellt 

narkotikamissbruk hade dessutom kunnat uppdagas på andra mindre integritetskränkande sätt 

än genom urinprovstagning. Därutöver menade man att Fryshuset inte hade haft någon 
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ordentlig drogpolicy som varit känd bland personalen. Misstankarna om att arbetstagaren 

hade återfallit i narkotikamissbruk var helt obefogade enligt arbetstagarsidan. 

   

Fryshuset anförde bland annat följande. Genom att ta anställning hos Fryshuset hade 

arbetstagaren insett eller borde ha insett att det var en förutsättning för anställningen att 

arbetstagaren ställde sig tillgänglig för drogtestning i den omfattning som krävdes om tvivel 

skulle uppkomma om hans drogfrihet. I synnerhet eftersom arbetstagaren var före detta 

missbrukare. Drogtestning hade dessutom en naturlig anknytning till Fryshusets verksamhet, 

eftersom den krävde allmänhetens, kundernas och ungdomarnas förtroende i 

drogfrihetsfrågan. Detta intresse vägde tyngre än arbetstagarens intresse av skydd för den 

personliga integriteten. Därför var det tillåtet för Fryshuset att kräva drogtestning som ett led i 

arbetsledningsrätten. Urinprovstagning var Fryshuset enda möjliga metod att spåra 

förekomsten av missbruk. Provtagningen hade inte i något avseende varit integritetskränkande 

eller förnedrande. 

  

Domstolen fann att intresset bakom Fryshuset drogtester av personal var av annat slag än i de 

två tidigare målen (se ”ställningsbyggnadsmålet” och ”Oskarshamnsmålet” ovan) i vilka ett 

starkt säkerhets- och skyddsintresse har varit den underliggande anledningen till åtgärderna. I 

det här målet var intresset i högre grad knutet till verksamhetens ändamål. Fryshuset hade 

med hänsyn till verksamhetens karaktär ett mycket starkt intresse av att utföra drogtester på 

sin personal för att undanröja eventuella tvivel och att utåt kunna försäkra att verksamheten 

var helt fri från narkotika. Domstolen fann vidare att det inte kunde ställas upp några krav på 

att misstankarna mot en arbetstagare måste vara särskilt välgrundade i ett fall som det 

ifrågavarande där det med hänsyn till verksamhetens karaktär fanns ett särskilt intresse av att 

undanröja varje tvivel. Huruvida Fryshusets drogpolicy kunde leva upp till de krav som 

arbetstagarsidan ansåg borde gälla för en drogpolicy var enligt domstolen av begränsad 

betydelse i målet. Den väsentliga frågan var i stället i vilken mån ett drogtest skulle ha 

inneburit en sådan kränkning av den anställdes integritet att han av det skälet inte var skyldig 

att medverka.  

    

Domstolen konstaterade att testning skulle ha skett genom att den anställde lämnade ett 

urinprov på arbetsplatsen. Urinprovstagning i allmänhet och på det sätt som Fryshuset 

genomfört testningen fick anses föga integritetskränkande och domstolen kunde inte finna att 

den skulle ha varit förnedrande för arbetstagaren. Vid ett samlat övervägande fann domstolen 
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att Fryshusets intresse av att drogtesta den arbetstagaren vägt tyngre än dennes behov av 

skydd för sin integritet. Arbetstagaren ansågs därmed vara skyldig att medverka i den aktuella 

provtagningen. 

 

4.5.4 AD 2002 nr 51 

 

En busschaufför hade vid ett tillfälle vägrat att genomgå ett oannonserat drogtest, varpå 

arbetsgivaren sade upp honom. Busschauffören hade vid en provtagning två år tidigare testats 

positivt för amfetamin, vilket han förklarade med att någon annan måste ha preparerat maten 

vid ett restaurangbesök. I målet var ostridigt att arbetsgivaren med hänsyn till verksamhetens 

karaktär haft rätt att kräva att arbetstagaren skulle medverka vid de aktuella testerna. 

Tvistefrågan var om den anställdes underlåtenhet att medverka till ett drogtest med bakgrund 

av vad som tidigare inträffat utgjort saklig grund för uppsägning. 

    

Vid bolaget gällde en policy som stadgade att allt bruk av narkotika var förbjudet, och att en 

anställd i ”trafik- eller säkerhetstjänst” skulle medverka vid provtagning när arbetsgivaren 

begärde det. Policyn fastställde också att ett positivt provresultat skulle medföra skyldighet 

för arbetstagaren att genomgå ett rehabiliteringsprogram. Om rehabiliteringsprogrammets mål 

inte uppfylldes skulle det leda till uppsägning. En vägran att medverka vid provtestning skulle 

behandlas som om den anställde lämnat ett positivt provsvar. 

   

Arbetsdomstolen klargjorde i domskälen att med hänsyn till den bedrivna verksamhetens art 

var en given utgångspunkt att bolaget hade ett mycket starkt intresse av att inga chaufförer var 

påverkade av droger, och därmed även att chaufförerna medverkade till de drogtester som 

utfördes i enlighet med drogpolicyn. Domstolen framhöll däremot att busschauffören under de 

senaste två åren, som förlöpt sedan det positiva drogtestet, hade skött sina förpliktelser utan 

anmärkningar och att det inte kunde uteslutas att busschaufförens vägran inte berodde på 

missbruk utan på ”stundens ingivelse”. Av dessa skäl ansåg Arbetsdomstolen att det hade 

varit motiverat med ytterligare utredning från arbetsgivarens sida innan en uppsägning hade 

blivit aktuell. Busschauffören borde ha getts tillfälle att i enlighet med drogpolicyn medverka 

i utredning och eventuell rehabilitering. Domstolens slutsats var därför att uppsägning inte 

varit sakligt motiverad och förklarade den ogiltig. 
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4.5.5 AD 2009 nr 53 

 

En arbetstagare vid ett smältverk sades upp efter att ha vägrat medverka vid drogtester. 

Arbetstagaren, som hade missbruksproblem, vägrade lämna urinprov vid två tillfällen.  

 

Vid arbetsplatsen hade en drogpolicy som tillät slumpvisa drogtester upprättats i samförstånd 

med berörda fackliga organisationer. Vid ett sådant drogtest hade arbetstagaren testat positivt 

för amfetamin två år tidigare, vilket renderade i en varning. Ett par månader senare testade 

arbetstagaren ånyo positivt för amfetamin varpå han fick ytterligare en varning. Han 

genomgick behandling och under de följande 18 månaderna genomgick han ett 30-tal 

drogtester med negativa provsvar. När han på nytt kallades till drogtest infann han sig men 

sade sig inte kunna lämna något urinprov. Arbetsgivaren betraktade det som en vägran att 

lämna urinprov och sade följaktligen upp arbetstagaren. Kort efter att arbetstagaren delgivits 

om uppsägning infinner han sig på arbetet berusad. 

 

Arbetsdomstolens tar i sin bedömning hänsyn till bolagets riskfyllda verksamhet som har 

motiverat införandet av drogtester. I drogpolicyn framgick tydligt för arbetstagarna vilken 

följd en vägran att genomföra drogtester kan leda till. Domstolen lägger vid 

uppsägningsfrågan ingen större vikt vid de positiva testresultaten nästan två år tidigare. 

Arbetstagarens förklaring till varför han inte kunde medverka i provtagningen ansågs inte 

trovärdig och bedömningen är att han avsiktligt uteblev från testningen. Att arbetstagaren 

dessutom infinner sig påverkad av alkohol på jobbet efter uppsägningsbeskedet tyder 

dessutom på att han faktiskt var beredd på att utföra sitt riskfyllda arbete under påverkan. 

Domstolen menar att arbetsgivarens hade rätt att anta att arbetstagaren inte kunde tas i 

anspråk i den farliga verksamhet som bedrevs. Uppsägningen av personliga skäl var därmed 

sakligt grundad. 

 

5 Analys 

 

5.1 Sammanfattning av det svenska rättsläget 

 

Vilka skyldigheter en enskild arbetstagare har gentemot arbetsgivaren framgår av 

anställningsavtalet, så även skyldigheten att genomföra drogtester. Anställningsavtalet består 

av vad arbetstagaren individuellt har avtalat med arbetsgivaren men också vad som regleras i 
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kollektivavtal och lagstiftning. Om det skulle saknas reglering i dessa avtal eller reglering kan 

arbetsgivaren i vissa situationer ha rätt att genomföra tester med stöd av sin arbetsledningsrätt. 

Arbetsgivaren får dock inte utöva sin arbetsledningsrätt i strid med lag eller god sed på 

arbetsmarknaden. Det är just frågan om vad som är god sed på arbetsmarknaden som är 

avgörande för när drogtester kan påkallas. Inte heller drogtester som är grundade på 

avtalsreglering får utövas i strid med god sed på arbetsmarknaden. Det ska påpekas att det 

även är skillnad mellan arbetstagare inom privat och offentlig sektor. 

 

Inom den offentliga sektorn är arbetstagarna (i relation mot det allmänna) skyddade mot 

påtvingade kroppsliga ingrepp enligt regeringsformen. Undantag får endast göras genom lag 

vilket det finns ett antal exempel på som 11 § lagen om fullmaktsanställning som ger stöd för 

viss medicinsk undersökning. 30 § LOA ger arbetsgivaren rätt att under vissa förutsättningar 

besluta om genomförande av regelbundna hälsoundersökningar, till vilka drogtester eventuellt 

kan inkluderas. Oklarheten kring om ett urinprov omfattas av grundlagsskydd medför en 

tveksamhet om rättsläget då ett nekande svar skulle innebära att undantagsregeln i 30 § LOA 

inte heller är tillämplig. Skulle så vara fallet måste drogtester beslutas genom arbetsgivarens 

arbetsledningsrätt. För att hälsoundersökningarna ska kunna genomföras måste arbetstagarnas 

arbetsuppgifter vara sådana att bristande hälsa kan orsaka risk för liv och hälsa. En sådan 

skyldighet att medverka vid undersökningar kan inte stödjas enbart på lagregeln utan den 

måste även ha överenskommits i ett kollektivavtal eller föreskrivits av regeringen. 

Undersökningar som sker slumpmässigt eller på förekommen anledning omfattas inte av 

reglerna.  

 

Inom den privata sektorn saknas lagstiftning som explicit berör drogtester. Det betyder att ett 

genomförande av drogtester måste stödjas på någon annan legal grund än lag samt att det inte 

finns någon lagfäst inskränkning av arbetsgivarens möjligheter att kräva underkastelse. 

Parterna kan genom avtal komma överens om att arbetsgivaren har rätt att genomföra 

drogtester varpå en vägran från arbetstagarens sida att underkasta sig testning kan utgöra 

avtalsbrott och följaktligen saklig grund för uppsägning. Saknas en sådan överenskommelse 

kan arbetsgivaren ändå ha rätt att kräva ett genomförande med stöd av sin arbetsledningsrätt. 

En sådan rätt förutsätter att arbetsgivaren inte överskrider gränserna för arbetsledningsrätten 

genom att utöva den i strid mot lag eller god sed på arbetsmarknaden. Vad som strider mot lag 

är oftast tämligen enkelt att bena ut men vad som anses gå utanför god sed på 

arbetsmarknaden är den stora frågan som är öppen för tolkning. Vid bedömningen gör 
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domstolen en avvägning mellan arbetsgivarens intresse av att drogtesta arbetstagaren och 

arbetstagarens intressen av att värna om sin personliga integritet. Intrånget måste stå i rimlig 

proportion till det intresse som arbetsgivaren vill tillgodose. Om utfallet blir i arbetsgivarens 

favör kan en vägran till medverkan i sig utgöra saklig grund för uppsägning. 

 

För att sammanfatta hur praxis ser ut kan det konstateras att Arbetsdomstolen inte i något fall 

har ogillat ett genomförande av drogtest. Den viktigaste omständigheten i bedömningen tycks 

vara vilka arbetsuppgifter en arbetstagare innehar. I de flesta av fallen har arbetstagarna utfört 

arbetsuppgifter som kan medföra risk för liv och hälsa vid onykterhet vilket inte är konstigt då 

säkerhetsskäl som bekant har framhållits som ett intresse som borde väga tungt i 

proportionalitetsbedömningen. Det finns dock två fall i praxis där arbetstagaren inte har haft 

riskfyllda arbetsuppgifter men ändå funnits skyldig att medverka i testningen, mannen i 

Fryshusmålet samt lokalvårdaren i Oskarshamnsmålet men av helt olika anledningar. 

 

I Fryshusmålet ansågs arbetstagaren vara skyldig att genomgå testning eftersom 

verksamhetens mål var att före detta brukare skulle verka som förebilder och avråda dem från 

att bruka narkotika. Domstolen menade att med hänsyn till verksamhetens syfte var det 

avgörande att personalen var drogfri och eftersom arbetsgivaren misstänkte att arbetstagaren 

hade börjat bruka igen så ansåg man att kravet på testning var rättmätig.  

 

Även lokalvårdaren i Oskarshamnsfallet tvingades underkasta sig drogtestning trots att hennes 

arbetsuppgifter inte var riskfyllda. I målet var tvistigt vilka arbetsuppgifter hon hade, facket 

menade att hon enbart städade kontor utanför säkerhetsklassat område medan arbetsgivaren 

menade att hon rent teoretiskt likväl skulle kunna jobba inom det säkerhetklassade området.  

Domstolen accepterade fackets förklaring att hon bara hade städat oriskabla delar av 

anläggningen och att intresset därmed bör betraktas som mindre men att det i teorin var 

möjligt att hon skulle kunna arbeta inom säkerhetsklassade området (trots att hon inte dittills 

hade gjort det) och ansåg att det därmed inte fanns någon större anledning att dela upp 

arbetstagarna i grupper där en del skulle vara skyldiga att genomföra tester och en del skulle 

undslippa en sådan skyldighet. I lokalvårdarens fall var det alltså inte hennes arbetsuppgifter 

som var den huvudsakliga orsaken till att hon ansågs skyldig att testa sig utan verksamhetens 

art.  
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Avseende betydelsen av verksamhetens art uttalade Arbetsdomstolen också att arbetsgivaren 

hade ett intresse av att utåt sett kunna visa att denne gjorde alla rimliga ansträngningar för att 

upprätthålla en drogfri miljö. Arbetsdomstolen erkänner alltså att det därmed är en godtagbar 

omständighet att det finns ett intresse utåt att visa att man arbetar mot en drogfri miljö, vare 

sig det handlar om en verksamhets existens som i Fryshusmålet eller för att skapa ett allmänt 

förtroende för en riskabel verksamhet som i Oskarshamnsmålet. Även i 

ställningsbyggnadsmålet fanns ett utomstående intresse då man som underleverantör till ett 

annat bolag var nödgad att försäkra det andra bolaget om att arbetsplatsen var en drogfri miljö 

för att ett avtal skulle komma till stånd. Det återfanns alltså ett affärsmässigt intresse som 

domstolen tog hänsyn till. Vilken betydelse det affärsmässiga intresset hade för målets utgång 

kan diskuteras, då arbetstagarna dessutom ansågs ha riskfyllda arbeten. Min bedömning är att 

den omständigheten enbart förstärkte anledningen att bevilja drogtestningen snarare än att 

etablera en sådan rätt. 

 

Den omständigheten att arbetstagaren har en historik av narkotikabruk eller har testat positivt 

har funnits vid tre mål. I Fryshusmålet var det som bekant närmast en förutsättning för 

anställning och en omständighet som Arbetsdomstolen ansåg låg till grund för en befogad 

misstanke om att arbetstagaren hade återfallit i missbruk. I AD 2002 nr 51 ansåg inte 

Arbetsdomstolen att det positiva testresultatet två år tidigare skulle tillmätas någon större 

betydelse då arbetstagaren hade skött sina åtaganden, en mängd olika drogtester, utan klander. 

Arbetstagaren hade inte vägrat att genomgå rehabilitering innan och Arbetsdomstolen menade 

att arbetsgivaren skulle ha föranlett vidare utredning innan ett uppsägningsförfarande 

inleddes. AD 2009 nr 53 rörde en arbetstagare med ett dokumenterat missbruk som hade 

genomgått rehabilitering. Domstolen hävdade att den inte lade någon vikt vid den 

provtestning som ägt rum två år tidigare. Dock menade man att arbetstagaren, efter att ha 

uppträtt berusad på arbetsplatsen vid ett senare skede, var beredd att utföra sitt riskfyllda 

arbete påverkad och arbetsgivaren hade rätt att anta att arbetstagaren inte kunde tas i anspråk i 

den farliga verksamheten. Min bedömning är att praxis inte ger något tecken på att en 

arbetstagare som tidigare har testat positivt eller har ett dokumenterat missbruk skulle 

behandlas annorlunda än en arbetstagare utan sådan bakgrund. Samtliga av dessa tre hade 

antingen riskfyllda arbetsuppgifter eller att kravet på drogfrihet var en nödvändighet. 

 

Drogtesternas frekvens och effektivitet är också en intressant aspekt som har berörts i praxis. I 

Ställingsbyggnadsmålet genomfördes kontroller då misstankar förelåg om att drogmissbruk 
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förekom bland personalen dvs på förekommen anledning testades hela personalen. I 

Oskarshamnsmålet testades samtliga arbetstagare som arbetsgivaren ansåg jobbade inom 

riskfylld verksamhet vart tredje år. I Fryshusmålet skedde kontroller stickprovsvis eller vid 

misstanke om bruk. AD 2002 nr 51 avsåg också en slumpmässig kontroll medan AD 2009 nr 

53 rörde en uppföljning i ledet av en rehabilitering. Instinktivt skulle man kunna säga att ju 

oftare en åtgärd genomförs desto större blir intrånget i den enskildes integritet. Samtidigt kan 

frekvensen påverka tillförlitligheten av en åtgärd. I Oskarhamnsmålet drogtestades personalen 

”endast” vart tredje år. Man kan fråga sig hur effektiv en sådan åtgärd är då det möjliggör för 

personalen att inrätta sig efter den regelbundna testningen. Arbetsdomstolen ansåg i varje fall 

inte att testningen kunde betraktas som onödig. Om en åtgärd inte är effektiv men ändå utförs 

kan den uppfattas som mer besvärande än en tätare testning som ger ett effektivare resultat. 

 

Rörande effektivitet kan avslutningsvis också nämnas att testerna givetvis ska vara 

tillförlitliga. De ska kunna visa på ett korrekt resultat. En av anledningarna till att 

alkoholtesterna i Oskarshamnsmålet ogillades av domstolen var att det under målet, enligt 

uppgift från en sakkunnig, framkom att endast 30 % av de positiva utslagen berodde på 

alkoholbruk. Metoden ansågs inte tillräckligt tillförlitlig för att rättfärdiga intrånget i 

arbetstagarens personliga integritet. Avseende drogtesterna har Arbetsdomstolen i samtliga 

fall ansett att urinprov har varit ett adekvat sätt att testa arbetstagare. 

 

5.2 Är den svenska rätten förenlig med artikel 8 EKMR? 

 

Av de redovisade rättsfallen i praxisavsnittet så nämner Arbetsdomstolen artikel 8 EKMR i 

två fall, ”Oskarshamnsfallet” och ”Fryshusmålet”. Trots det går domstolen inte närmare in på 

Europakonventionens innehåll och på vilket sätt den påverkar bedömningen i målen, mer än 

att det inte finns något generellt förbud mot drogtester. Däremot menade domstolen att 

drogtestning under särskilda omständigheter kan ske i strid med Europakonventionen och 

därmed med svensk lag. 

Till att börja med bör det klarläggas att gällande drogtester (och även alkoholtester) i svensk 

rätt så är målet Wretlund v Sweden det enda fall som Europadomstolen har behandlat. Målet 

togs inte upp för full sakprövning då domstolen ansåg att klagomålet var ”uppenbart 

ogrundat”.  I målet kommenterade domstolen förutom Europakonventionens innehåll även 

den svenska arbetsrätten. Därför anser jag att det är en god idé att inleda analysen av den 
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svenska rättens förenlighet med Europakonventionen genom att granska domstolens 

uttalanden om den svenska rätten. 

 

Enligt artikel 8.2 EKMR måste tre förutsättningar vara uppfyllda för att en inskränkning av 

den konventionsstadgade rätten till privatliv får genomföras. Den första är att åtgärden är 

lagenlig. Europadomstolen har som bekant uttalat att det inte behöver betyda att den legala 

grunden för åtgärden är lagstadgad. Åtgärden måste vara förutsebar och tillgänglig för den 

enskilde. I målet uttalar domstolen att dessa förutsättningar synes uppfyllda. Som tidigare har 

redogjorts så fanns en uttalad drogpolicy på arbetsplatsen och ett genomförande av testerna 

grundades, i lokalvårdarens fall, på ett arbetsledningsbeslut. Att arbetsledningsrätten i sig är 

en väl etablerad princip i den svenska arbetsrätten råder det inget tvivel om, däremot kan man 

diskutera hur förutsebar och tillgänglig dess innebörd är. De nationella rättstillämpande 

organen har ett visst utrymme att tolka en rättsregel, bl.a. arbetsledningsrätten, utan att det 

nödvändigtvis behöver anses som oförutsebart så länge gränserna för den fria bedömningen är 

tillräckligt klara för att skydda individen. Inom arbetsledningsrätten är det begreppet ”god sed 

på arbetsmarknaden” som utgör dessa ramar och även om begreppet inte är helt enkelt att 

definiera bör förutsebarhetskravet anses vara uppfyllt då det bland annat finns praxis i saken. 

För de arbetstagare vars skyldigheter att medverka i drogtester regleras i kollektivavtal eller i 

personliga avtal bör också lagenlighetskravet anses vara uppfyllt liksom för arbetstagare inom 

offentlig sektor vars skyldigheter är reglerade i såväl lag som kollektivavtal. 

 

Den andra förutsättningen för att en inskränkning ska kunna genomföras är att åtgärden är 

ägnad att tillgodose ett allmänt eller enskilt intresse (nationell säkerhet eller allmän säkerhet, 

landets ekonomiska välstånd, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa och 

moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter). Även här har Europadomstolen 

uttalat att de nationella rättstillämpande organen har en stor frihet att besluta vilka intressen 

som kan tänkas vara adekvata. I målet, och i svensk praxis i övrigt, anges säkerhetsskäl som 

den huvudsakliga anledningen till genomförande av drogtester. Det råder ingen tvekan om att 

den här orsaken i regel är befogad. I svensk praxis (Fryshusmålet, AD 2001 nr 3) har även ett 

affärsmässigt intresse godtagits som anledning då verksamheten i praktiken ansågs som 

meningslös ifall personalen brukade droger. Det kan förmodligen betraktas som ett sådant 

enskilt intresse som artikeln avser. 
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Den tredje förutsättningen är att åtgärden är ”nödvändig i ett demokratiskt samhälle” vilket 

innebär att den ska tillgodose ett angeläget samhälleligt behov samtidigt som inskränkningen 

ska stå i god proportion till det syfte som ska tillgodoses med inskränkningen. Den här 

förutsättningen tycks motsvara den proportionalitetsbedömning av vad som är god sed på 

arbetsmarknaden vilken har vuxit fram i svensk praxis. I Europadomstolens praxis har uttalats 

att utrymmet för de nationella domstolarna att fritt bedöma vilka intressen som ska vägas mot 

varandra och hur de ska bedömas, beror på vilken typ av frågor och vilka omständigheter som 

föreligger.  

 

I målet nämnde Europadomstolen att ett kärnkraftverk är en riskfylld verksamhet och att det 

är nödvändigt för arbetsgivaren att försäkra sig om att de anställda håller sig drogfria samt att 

testerna utfördes på ett bra sätt, då endast den enskilde arbetstagaren delgavs sitt eget resultat 

och att alla tvingades genomföra testning så att ingen skulle känna sig särskilt misstänkt. 

Beträffande arbetstagarens arbetsuppgifter redogjorde domstolen att det var tvistigt mellan 

parterna vilka sysslor hon utförde och huruvida hon var en riskfaktor eller ej. Domstolen tog 

också upp Arbetsdomstolens uttalanden om att det inte är meningsfullt ett dela upp 

arbetstagare i olika grupper varav den ena gruppen tvingas genomföra drogtester medan den 

andra undslipper. Europadomstolen ansåg sig inte ha någon anledning att ifrågasätta den 

bedömningen när det i första hand är de nationella rättstillämparna som ska bedöma vilka 

omständigheter som föreligger. Det anser jag är en olycklig bedömning av Europadomstolen. 

Om man hade gjort en fullständig prövning av sakförhållanden istället för en summarisk 

prövning så anser jag att man sannolikt hade kommit fram till en annan bedömning i målet.  

 

Jag menar att om en åtgärd som är nödvändig i ett demokratiskt samhälle också ska stå i god 

proportion till det syfte som tillgodoses så blir det, tvärtemot vad Arbetsdomstolen gör 

gällande, en meningsfull uppgift att pröva vilka arbetsuppgifter en särskild arbetstagare har 

och vilka risker som finns. Eftersom arbetsgivarparten inte på något sätt lyckades visa att 

arbetstagaren ens hade vistats på säkerhetsklassat område under sin tid som anställd så har jag 

svårt att se drogtestningen av henne som en proportionerlig åtgärd. Dessutom skulle 

testningen genomföras vart tredje år varpå det finns god anledning att ifrågasätta testningens 

effektivitet och om inte det enstaka drogtestet därmed blir en oproportionerlig åtgärd med 

hänsyn till det säkerhetssyfte som det motiveras utifrån. Europadomstolen valde att inte 

fördjupa sig i den frågan heller. 
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En slutledning man kan dra av Wretlunddomen i Europadomstolen är att konventionsstatens 

”margin of appreciation”, alltså rätten för Sverige att själva påverka vilka inskränkningar som 

ska vara tillåtna, är vid. Jag menar att det faktum att Europadomstolen ger de nationella 

myndigheterna stora möjligheter att själva bestämma vilka omständigheter som ska anses vara 

relevanta och bedöma om en inskränkning ska bedömas som nödvändig, betyder inte att 

samma skäl nödvändigtvis skulle duga vid en full sakprövning vid Europadomstolen. Även 

om konventionsstaterna har medgetts en ”margin of appreciation” har Europadomstolen 

förbehållit sig rätten att övervaka om friheten nyttjas på ett godtagbart vis. I exempelvis målet 

Verliere v. Switzerland ansågs ett intrång i den personliga integriteten vara legitimt då den 

schweiziska lag gav domstolarna en chans att väga parternas intressen mot varandra där den 

inträngande partens intresse ansågs väga tyngst.  

 

Wretlundmålet bör enligt min uppfattning betraktas som en indikator på att ”margin of 

appreciation” är vidsträckt även ifråga om drogtester i arbetslivet snarare än en upplysning 

under vilka omständigheter ett drogtest är acceptabelt enligt det materiella skyddet i artikel 8. 

Med den svenska praxisen i åtanke anser jag att Arbetsdomstolen överlag inte har brukat sin 

frihet på ett tveksamt sätt, bortsett från beslutet i Oskarshamnsmålet där intrånget i den 

personliga integriteten var oproportionerligt i förhållandet till syftet med åtgärden. 

 

Utöver vad Europadomstolen kommenterade i Wretlundmålet finns det fler rättsgrundsatser 

som fastslagits i praxis som kan ställas mot den svenska arbetsrätten. Först återgår vi till 

lagenlighetskravet i undantagsregeln i artikel 8.2 EKMR då vi kan undersöka hur domstolen 

bedömde kravet i målet Huvig v. France. Den franska rätten, såväl den skrivna som den 

”oskrivna”, gav alltför oklart upplysning om vilket utrymme det allmänna gavs att intränga i 

privatlivet vid avlyssning av brottsmisstänkta. Makarna Huvig ansågs inte ha tillförsäkrats det 

minimiskydd som medborgare i ett demokratiskt samhälle ska inneha enligt konventionen. I 

den svenska rätten kan, som jag tidigare har nämnt, den lagstiftning som existerar på den 

offentliga sektorn och begreppet ”god sed på arbetsmarknaden” som begränsar 

arbetsledningsrätten och kollektivavtalsregleringar anses vara ett fullgott skydd för 

arbetstagarna. I Huvigmålet klarlades också att det faktum att avlyssningen inte ledde till 

information som senare ”skadade” makarna, dvs. grund för åtal, inte spelade någon roll i 

bedömningen huruvida ett brott mot artikel 8 hade förelegat. På samma sätt bör det kunna slås 

fast att ett drogtest kan utgöra ett brott mot artikel 8 även om testresultatet i sig inte leder till 

några konsekvenser för arbetstagaren.  
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Ett annat tema i Europadomstolens praxis som jag har redogjort för är vilka förväntningar en 

enskild kan ha på att rätten till privatliv upprätthålls dvs. ”a reasonable/legitimate expectation 

of privacy”. I målen Halford v. the United Kingdom, Copland v. the United Kingdom, Von 

Hannover v. Germany samt Peck v. the United Kingdom som rörde telefonavlyssning, 

fotografering och kameraövervakning tycks domstolen påtala att den som utsätts för en 

integritetskränkande åtgärd ska vara medveten om vilka förutsättningar som gäller så att 

denne kan anpassa sitt eget handlande efter förutsättningarna och därmed påverka vilken 

information som andra människor kan ta del av. Samtliga mål berörde åtgärder som vidtogs i 

smyg mot enskilda förutom Peck v. the United Kingdom där anmälaren kände till 

övervakningen men inte att informationen skulle spridas till allmänheten. Även i den 

summariska prövningen av Madsen v. Denmark nämns omständigheten att arbetstagarna hade 

blivit informerade om åtgärden i förväg (genom en drogpolicy) som en faktor som talar för  

att ingreppet är förenligt med Europakonventionen. Angående drogtester anser jag att 

”handlandet” kan anses vara såväl genomförande av testerna som bruk av droger. Drogtester 

genomförs förvisso inte i smyg men uppfattningen att den enskilde ska kunna anpassa sitt 

handlande efter de förutsättningar som ges kan utmanas. 

 

 Ett exempel är om ett drogtest utförs utan förvarning som i ställningsbyggnadsmålet (AD 

1991 nr 45). I målet var arbetstagarna oförberedda på drogtestning, det saknades 

avtalsreglering i frågan och det hade inte genomförts testning tidigare på arbetsplatsen. 

Arbetsdomstolen ansåg att arbetsgivarens säkerhetsskäl vägde tyngre än arbetstagarnas rätt till 

personlig integritet. Jag anser att man knappast kan bedöma ett sådant arbetsledningsbeslut 

som förenligt med uppfattningen att arbetstagaren ska kunna anpassa sitt handlande. Det finns 

anledning att fundera på om avgörandet är förenligt med Europakonventionens materiella 

skydd idag. Det ligger förvisso inom Sveriges ”margin of appreciation” att bedöma vilka 

omständigheter som är relevanta och hur de ska bedömas i relation mot varandra. Dock tror 

jag inte att målet har något större prejudikatvärde då ett fall med liknande förutsättningar 

knappast kan bli aktuellt idag då det var det första fallet rörande drogtester i Sverige och 

rättsläget var helt oklart när målet avgjordes. Idag förekommer drogtester i en mycket större 

utsträckning och i de efterföljande rättsfallen har det antingen funnits reglerat eller 

genomförts på påkommen anledning mot en specifik individ. Det bör tilläggas att det ovan 

nämnda förhållningssättet inte hade etablerats vid Europadomstolen när 

ställningsbyggnadsmålet avgjordes. Inte heller hade Sverige inkorporerat 
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Europakonventionen vid det läget så ingen vägledning fanns att hämta hos Europadomstolens 

praxis.  

 

Utöver ställningsbyggnadsmålet, Oskarshamnsmålet och Fryshusmålet finns det två 

ytterligare mål i praxis där två arbetstagare hade sagts upp efter vägran att genomföra 

testnign: AD 2002 nr 51 och AD 2009 nr 53. I bägge målen motiverades drogtesterna utifrån 

ett säkerhetssyfte då arbetstagarna hade riskfyllda arbeten. I det förstnämnda målet hade 

arbetstagaren vägrat efter att ha genomfört en rehabilitering innehållandes ett flertal drogtester 

med idel negativa resultat. Domstolen ansåg att det var ett förhastat beslut att säga upp 

arbetstagaren utan att genomföra ytterligare utredning. I det sistnämnda målet hade 

arbetstagaren en dokumenterad missbruksproblematik och domstolen ansåg att dennes 

handlande var att betrakta som en vägran att genomföra drogtestet (vid två tillfällen) och 

kunde sägas upp av personliga skäl då arbetsgivaren inte kunde veta om arbetstagaren gick att 

ta i anspråk i den farliga verksamheten som bedrevs. Jag ser ingenting i målen som tyder på 

att bedömningarna skulle strida mot Europakonventionens materiella skydd, då testningarna 

grundades på säkerhetsskäl och inga goda anledningar framfördes i målet om att testningen 

inte skulle genomföras. I det sistnämnda fallet var den huvudsakliga tvistefrågan huruvida 

arbetstagarens agerande hade utgjort en vägran eller ej.  

 

Sammantaget anser jag att den praxis som finns att tillgå i dagsläget är i enlighet med 

Europakonventionens materiella skydd i artikel 8, med undantaget av beslutet i 

Oskarshamnsmålet. 

 

Det finns dock ytterligare en aspekt av artikel 8 som bör avhandlas. Nämligen det faktum att 

en konventionsstat inte bara har en plikt att avhålla sig från ingrepp utan att det också 

existerar en positiv förpliktelse att skydda den enskildes privata sfär. Av målet Von Hannover 

v. Germany framgår att förpliktelsen också gäller i relationen mellan enskilda. Vid ett 

konventionsbrott kan Sverige därmed ställas till svars för sin underlåtenhet att skydda den 

enskildes rätt till privatliv. De krav som ställs på staten måste dock vara rimliga och i regel är 

det utfärdande av lagstiftning som brukar anses vara en tillfredsställande åtgärd. Den svenska 

arbetsrättsliga modellen är som bekant präglad av att staten inte mer än nödvändigt 

intervenerar i frågor som rör anställningsförhållanden. Avseende drogtester finns ju en 

lagreglering för arbetstagare inom den offentliga sektorn som rent materiellt synes motsvara 

det materiella skyddet i Europakonventionen. För både offentlig och privat sektor spelar dock 
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arbetstagarföreningarnas agerande en stor roll. Inom offentlig sektor krävs, förutom lagstöd, 

även ett kollektivavtal mellan parterna som föreskriver drogtester och på den icke 

lagreglerade privata arbetsmarknaden är arbetstagarföreningarna agerande kanske än mer 

avgörande. Utöver att sluta kollektivavtal som reglerar anställningsvillkor för arbetstagare ska 

facket också bevaka arbetstagarens intressen och representera denne. Bruun har liknat 

fackförbunden vid en kombinerad ”kyrka, armé och advokatbyrå”
141

 för den enskilde 

medlemmen, dvs. social trygghetsorganisation, kamporganisation och bevakare av 

rättigheter.
142

 Som praxis visar kan man bestrida ett beslut om drogtestning i domstol. Man 

kan dock tänka sig att, med tanke på bland annat kostnad och tid, skulle få människor inleda 

en rättslig process utan fackets stöd. Jag vill påstå att det i de allra flesta fall hänger på fackets 

inställning huruvida en rättslig process uppkommer. En risk som finns då en organisation 

förhandlar om enskilda individers rättigheter är att det kan användas som en förhandlingsvara 

i utbyte mot någonting annat. Inte minst när rättsläget ser ut som det gör, med stora 

möjligheter för arbetsgivarna att kräva testning med stöd av arbetsledningsrätten, kan det 

framstå som attraktivt att ”sälja ut” en fråga där man inte tycks ha någon större chans att få 

gehör.  

 

Sammanfattningsvis är det diskutabelt huruvida Sverige har uppfyllt den positiva förpliktelsen 

att skydda den enskildes privatliv genom att låta arbetsmarknadens parter besluta i frågan om 

drogtester. Själv är jag mycket skeptisk då jag ser risker med fackförbundens roll i den här 

frågan. Jag kommer att återvända till fackförbundens intressen och fler brister i den svenska 

arbetsrättsliga modellen i framställningens avslutande diskussionsdel som rör huruvida 

lagreglering av frågan bör införas.  

 

5.3 Lagförslaget i SOU 2009:44 

 

I SOU 2009:44 föreslås att en lag till skydd för arbetstagarens personliga integritet ska antas 

som ska gälla för arbetstagare inom både offentlig och privat sektor.
143

 För arbetstagare inom 

offentlig sektor är lagen tänkt att ersätta 30 § LOA. I 7-12 §§ behandlas medicinska 

undersökningar. Med medicinsk undersökning förstås bl.a. narkotika- eller annat drogtest, 

enligt 7 §. Med annat drogtest avses kontroller för att avslöja bruk av substanser som omfattas 

                                                 
141

 Bruun, Niklas, Den nordiska modellen för facklig verksamhet, s. 30. (se Westregård). 
142

 Westregård, Annamaria, s. 120. 
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av reglerna i lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och lag (1999:42) om 

förbud mot vissa hälsofarliga varor. 

 

Lagen skulle, enligt 2 §, omfatta såväl arbetstagare som den som “söker arbete, söker eller 

fullgör praktik, eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft” vilket får anses vara ett 

väldigt rikligt omfång. Ett avtal (kollektiv- eller enskilt anställningsavtal) som inskränker en 

arbetstagares skydd enligt lagen är utan verkan i den delen (3 §). Muntliga frågor om 

hälsotillstånd eller droganvändning  från en arbetsgivare omfattas inte av lagen.
144

 

 

Enligt 8 § får en arbetsgivare “begära att en arbetstagare ska genomgå en medicinsk 

undersökning eller delge arbetsgivaren resultatet av en medicinsk undersökning bara om 

åtgärden sker för ett berättigat ändamål och framstår som ett godtagbart ingrepp i 

arbetstagarens personliga integritet i förhållande till det ändamål som motiverat åtgärden.” 

Syftet med bestämmelsen är att den bara ska tillämpas vid undersökningar som sker i syfte av 

kontrollåtgärd från arbetsgivaren, det vill säga de test som är ämnade att ge arbetsgivaren 

information om en enskild individ som faller inom lagens omfattning. Undersökningar som 

sker genom företagshälsovården eller annan institution men där återrapportering på 

individnivå till arbetsgivaren inte sker fallar utanför regleringen. Paragrafen ska också 

tillämpas när arbetsgivaren kräver att en arbetstagare ska delge denne resultatet av en 

medicinsk undersökning, t.ex. genom att uppvisa ett läkarintyg.
145

 

 

För att en arbetsgivare ska kunna begära en medicinsk undersökning måste den ske för ett 

berättigat ändamål. Vilka ändamål som avses framgår av 9 §, men genom centrala 

kollektivavtal kan parterna besluta om andra berättigade ändamål än de som framgår av lagen. 

Ändamålet måste dock anses som ett berättigat ändamål vilket begränsar avtalsfriheten. Vad 

som är ett berättigat ändamål ska avgöras av rättstillämpningen. Arbetsgivare får tillämpa 

sådana kollektivavtal även på arbetstagare som inte är medlemmar i den avtalsslutande 

arbetstagarorganisationen om de sysselsätts inom avtalets tillämpningsområde, även om de 

tillhör annan arbetstagarorganisation eller är oorganiserade.
146
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Undersökningen måste också framstå som ett godtagbart ingrepp i arbetstagarens personliga 

integritet.
147

 Den bedömningen sker efter en sammanvägning av samtliga omständigheter i det 

enskilda fallet t.ex. hur ingripande undersökningen är, om ändamålet med undersökning kan 

uppnås på ett mindre ingripande sätt och omständigheterna kring undersökningens 

genomförande som t.ex. hur säkert resultatet återger korrekta förhållanden. 

 

Enligt utredningen bör samma principer gälla som när man från allmänhetens sida vidtar 

ingripande åtgärder mot enskilda d.v.s. en proportionalitets- och behovsbedömning ska föregå 

ett beslut. Proportionalitetsprincipen innebär att åtgärden ifråga om art, styrka, räckvidd och 

varaktighet måste stå i rimlig proportion till det som står att vinna med åtgärden. 

Behovsprincipen innebär att åtgärden får tillgripas endast när det föreligger ett påtagligt 

behov och mindre ingripande åtgärder inte är tillräckliga för att tillfredsställa behovet. 

Principerna anknyter till grundlagssbestämmelsen i 2 kap. 20 § RF som anger att skyddet mot 

påtvingat kroppsligt ingrepp begränsas endast för ändamål som är godtagbara i ett 

demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med 

hänsyn till det ändamål som föranlett den. Europakonventionens artikel 8.2 ställer ett 

motsvarande krav på att inskränkningen ska motiveras av ett starkt samhällsbehov och stå i 

rimlig proportion till det syfte som ska tillgodoses. Utredningen anser att lagförslaget är 

förenlig med såväl regeringsformen som Europakonventionen.
148

 I 10 § anges två 

förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en medicinsk undersökning ska anses vara ett 

godtagbart ingrepp, nämligen att det utförs av hälso- och sjukvårdspersonal samt att provet 

analyseras vid ett ackrediterat laboratorium.  

 

Till skillnad från vad som gäller enligt 30 § LOA faller även de undersökningar som 

“anordnas i samförstånd” inom regleringen. En anledning till det är att i många fall kan det 

vara tveksamt huruvida ett lämnat samtycke verkligen är frivilligt.
149

 En annan skillnad från 

30 § LOA är att inte regleringen är begränsad till periodiska undersökningar utan även 

slumpvisa tester och undersökningar på förekommen anledning omfattas.
150
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Med tanke på att medicinska undersökningar får anses vara en särskilt integritetskränkande 

åtgärd bör kraven för att en avvägning ska utfalla till arbetsgivarens förmån ställas högt.
151

 

Enligt 9 § får en medicinsk undersökning enbart genomföras om ändamålet är (1) att “bedöma 

tillståndet hos en arbetstagare som har eller avses få sådana arbetsuppgifter där brister i 

arbetstagarens hälsotillstånd eller där alkohol-, narkotika- eller annan drogpåverkan i arbetet 

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

miljö och egendom”, (2) att utgöra ett led i rehabiliteringen av en arbetstagare, eller (3) att 

bedöma tillståndet hos en arbetstagare och detta är av avgörande betydelse för verksamheten 

på grund av dess speciella karaktär. 

 

Punkt 1 gäller arbetstagare med typiskt sett riskfyllda arbetsuppgifter där brister i det 

medicinska tillståndet eller drogpåverkan hos arbetstagaren kan äventyra skyddsintressena. 

Ändamålet motsvarar det ändamål som en offentlig arbetsgivare kan begära att en 

arbetstagare ska underkasta sig undersökning enligt 30 § LOA. Bestämmelsen skulle inte bara 

vara tillämplig när det föreligger risk för omgivningen utan också när det berör arbetstagarens 

egna hälsa, t.ex. om arbetstagaren arbetar på en riskfylld arbetsplats där misstag är förenat 

med allvarliga skador. Av det krav på att ingreppet ska vara godtagbart anser utredningen att 

det måste vara fråga om en “konkret fara av inte obetydligt slag” och det framgår att det inte 

bör ge stöd åt exempelvis ett drogtest med syfte” att rent allmänt förebygga de skador på 

hälsan” som missbruk av alkohol för med sig.
152

 Punkt 3 avser förhållanden där skälen ska 

vara starka för en undersökning. Det kan handlar om situationer där drogtest av arbetstagare 

bedöms utgöra en grundläggande förutsättning för att upprätthålla förtroendet för verksamhet 

och därmed för verksamhetens fortlevnad, se t.ex. Fryshusmålet (AD 2001 nr 3). Skälen för 

att kräva en undersökning med stöd av den här punkten måste vara “utomordenligt starka” Ett 

annat exempel som omnämns är om en utländsk avtalspart ställer krav på att test genomförs 

för att garantera att personalen är drogfri. I många fall torde det röra sig om säkerhetskänsliga 

arbeten och utredningen förtydligar också att utan anknytning till ett säkerhetsintresse eller till 

verksamhetens särskilda karaktär genomföra drogtester för att tillgodose att allmänt krav på 

en drogfri arbetsmiljö från en avtalspart bör emellertid inte vara tillåtet enbart på grunden att 

det är väsentligt för verksamheten.
153
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5.4 Lagreglering eller inte? 

 

Den svenska modellen vilar som sagt på inställningen att arbetsmarknadens parter helst bör 

komma överens på egen hand om vad som ska gälla på den svenska arbetsmarknaden utan 

statligt ingripande. Modellen kan kanske betraktas som framgångsrik inom ett antal frågor 

men beträffande integritetskänsliga åtgärder som drogtester kan man hysa tvivel om det är bra 

att arbetsmarknadens parter beslutar vad arbetstagare ska vara skyldig att utföra. Särskilt illa 

blir det om parterna inte tar till vara på de intressen som de ska representera. Det är 

framförallt de fackliga organisationernas intressen som riskerar att avvika från de arbetstagare 

vars intressen de ska representera. De representerar alla medlemmar och inte enbart den 

enskilde arbetstagaren. En konflikt kan uppkomma mellan den enskilde och fackförbundet 

som anser att ett genomförande av en åtgärd är det bästa för medlemmarnas gemensamma 

intressen. Det kan bland annat handla om säkerhetsfrågor eller att det finns ett ekonomiskt 

intresse för arbetsgivaren och därmed också arbetstagarna t.ex. om arbetsgivaren går miste om 

ett uppdrag (se bl.a. Ställningsbyggnadsmålet) på grund av att arbetstagarnas drogfrihet inte 

kan garanteras för att inte drogtester har genomförts. Även om det är goda anledningar till att 

genomföra tester så kan det rent teoretiskt finnas omständigheter som vid en prövning i 

domstol skulle kunna utfalla att drogtesterna strider mot Europakonventionens materiella 

skydd. Eftersom jag också tror att ytterst få skulle försöka driva ett mål utan stöd av facket är 

de fackliga organisationernas agerande vid de här frågorna extremt viktiga.  

 

Vi vet att drogtester i arbetslivet blir allt vanligare och många arbetsgivare har infört 

drogpolicys och valt att reglera genom kollektivavtal. Jag tror att en risk med ökad 

avtalsreglering av frågan är att faran för att tveksamma drogtester genomförs stiger. Även om 

en kollektivavtalsreglering kan prövas vid domstol så uppskattar jag det som troligare att 

facket ifrågasätter ett genomförande av drogtester om det sker som ett arbetsledningsbeslut än 

genom en egen överenskommelse. Jag ser också en större risk med kollektivavtalsregleringar 

som ingås på lokal nivå än på central nivå då det kan finnas större anledning att vara 

”flexibel” i förhandlingar på den lokala nivån.  

 

Med tanke på min skepsis gentemot den svenska modellen och den intressekonflikt som 

arbetstagarssidan rent hyptotetiskt kan stå inför anser jag att lagstiftning vore en bra lösning 

på problemet. Det finns ju en mängd lagregleringar redan inom det arbetsrättsliga området 



60 

 

och jag ser inte något hinder mot att integritetskänsliga åtgärder skulle kunna vara 

lagreglerade.  

 

Om lagförslaget i SOU 2009:44 införs skulle det innebära att lagen tillämpas på samtliga 

arbetstagare i Sverige. Alla tester omfattas även de som sker i samförstånd. Lagen gäller såväl 

periodiska som slumpmässiga tester samt de som är genomförda av påkallad anledning. 

 

Drogtester skulle få genomföras endast med ett berättigat syfte och måste framstå som ett 

godtagbart ingrepp. Åtgärden får vidtas endast när behov föreligger och en mindre ingripande 

åtgärd inte kan tillgripas. Det liknar förutsättningarna i Europakonventions artikel 8.2 som 

kräver ett starkt samhällsbehov och att det står i rimlig proportion till syftet som ska uppnås. 

De ändamål som möjliggör genomförande av drogtester är då arbetstagare har riskfyllda 

arbetsuppgifter, som en del av rehabilitering och när arbetstagarens tillstånd är av största 

betydelse för verksamheten (som i Fryshusmålet). De här tre ändamålen är också de ändamål 

som svensk praxis har accepterat. Lagen ger också arbetsmarknadens parter en möjlighet att 

komma överens på central nivå om vilka berättigade ändamål som kan göras gällande utöver 

lagens exempel.  

 

Min åsikt är ett en lagreglering som den i SOU 2009:44 vore en bra reform. Det skulle 

innebära att rättsläget i Sverige blir mer lättöverskådligt, att samtliga arbetstagares skydd för 

sin personliga integritet stärktes, att det finns en uttalad hänvisning till Europakonventionens 

regler samt att arbetsmarknadens parter fortfarande har möjlighet att avtala inom området om 

än mer begränsat. Jag ser inga stora förlorare vid en sådan lagreglering. 
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