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Sammanfattning 

I Sverige finns ingen specifik reglering gällande drog-och alkoholtestning som sker på 

arbetsplatser, men det finns ett lagstadgat skydd för den personliga integriteten i regeringsformen 

och Europakonventionen. Trots det har åberopanden av Europakonventionen och 

regeringsformen inte fått gensvar i praxis från AD i fall rörande drog- och alkoholtestning av 

arbetstagare. Uppsatsen försöker förtydliga rättsläget ur ett perspektiv av Artikel 8 i 

Europakonventionen och regeringsformen för att se om det finns ett fullgott skydd för den 

personliga integriteten trots att lagstiftning gällande drog-och alkoholtestning saknas. En vägran 

att medverka i testning kan få stora konsekvenser för arbetstagare, eftersom om det efter en 

intresseavvägning av arbetsgivar- och arbetstagarintresset kan konstateras att arbetstagaren varit 

skyldig att medverka i drogtestet kan dennes vägran att drogtesta sig utgöra saklig grund för 

uppsägning. Författaren menar att i dagens rättsläge saknas det förutsägbarhet gällande alkohol- 

och drogtester av arbetstagare, och det verkar som att man som arbetsgivare och fackliga 

organisationer ges en möjlighet att förhandla bort skyddet för den personliga integriteten i både 

Europakonventionen och regeringsformen. 

Abstract 

In Sweden there is no specific regulation regarding drug and alcohol testing that takes place in 

the workplace, but there is a statutory protection for privacy in the Instrument of Government and 

the European Convention on Human Rights. Nevertheless, claims of the ECHR and the 

Instrument of Government have not received response in practice from the Swedish Labor Court 

in cases concerning drug and alcohol testing of employees. The essay tries to clarify the legal 

situation from the perspective of Article 8 of the ECHR and the Instrument of Government to see 

if there is adequate protection for privacy despite the fact that legislation regarding drug and 

alcohol testing is missing. A refusal to participate in testing can have major consequences for 

workers, as if after a balancing of interests of the employee and the employer can be concluded 

that the employee was required to participate in drug test, his refusal to the drug test itself 

constitutes grounds for dismissal. The author is of the impression that in today's legal position, 

there is lack of predictability regarding alcohol and drug testing of workers, and it seems that the 

employer and the union are given an opportunity to negotiate away the protection of the privacy 

of both the ECHR and the Instrument of Government. 
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1. Inledning 

Idag händer det att arbetstagare testas på sina arbetsplatser för att utröna om de är 

eller har varit påverkade av alkohol eller narkotika. Arbetsgivarintresset av att utföra 

sådana tester kan, åtminstone i vissa fall, vara förståeligt. En arbetstagare som är 

påverkad av alkohol eller narkotika kan innebära stora säkerhetsrisker, bete sig 

olämpligt eller vara olämplig på annat sätt. Sedan 1 januari 1995 då lagen 

(1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna trädde i kraft har Europakonventionen 

(även refererad till som EKMR) varit en del av svensk rätt. Anser en enskild att 

dennes rättigheter, som fastställts av konventionen, har blivit kränkta så är det i första 

hand svenska domstolar eller myndigheter som skall pröva om en kränkning ägt rum. 

Konventionen fastställer rättigheter som blir aktuella för mål inom arbetsrätten och 

följaktligen för Arbetsdomstolen.  

Ett skydd för enskildas privat- och familjeliv, den personliga integriteten och skydd 

mot påtvingat kroppsligt ingrepp finns i Artikel 8 p. 1 EKMR och 2 kap. 6 § RF och 

blir aktuella för frågan kring drog-och alkoholtester på arbetsplatsen. Idag är 

rättsläget oklart, AD har fastställt att generellt sett så kan inte alkohol-och 

drogtestning på arbetsplatser anses stå i strid med Artikel 8 p.1 EKMR eller 2 kap 6 § 

RF. Däremot har AD lämnat en öppning för möjligheten att i vissa fall skulle testning 

kunna vara konventionsstridig, beroende på under vilka förhållanden som 

provtagningen görs.
1
 Några sådana fall där man funnit att testningen varit i strid med 

EKMR har ännu inte AD dömt i. Vilka situationer som skulle vara 

konventionsstridiga är således i oklart i dagens rättsläge. Europadomstolen har inte 

heller bringat någon större klarhet i frågan.
2
 

1.2 Syfte, frågeställning och avgränsning  

Det huvudsakliga syftet med det här arbetet är att försöka bringa klarhet i rättsläget 

för att se om man i nuläget lyckas upprätthålla värden som personlig integritet och 

proportionalitetsprincipen, eller om det möjligtvis finns luckor i tillämpningen av 

rätten i området. Syftet är även att bringa klarhet i rättsläget för att se hur man gör en 

proportionalitetsbedömning mellan arbetstagares rätt till personlig integritet och 

                                                 

 

1
 AD 1998 nr 97, AD 2001 nr 3, AD 2013 nr 19 

2
 Se Madsen v. Danmark, Ansökan nr. 58341/00, avgörande av den 7 november 2002  

och Wretlund v. Sverige, Ansökan nr. 46210/99, avgörande av den 9 mars 2003 
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arbetsgivarens intresse av att genomföra testning på arbetsplatsen. Det är möjligt att 

det krävs en lagändring eller ny praxis i området för att förtydliga rättsläget. 

För att göra det kommer praxis att granskas och en redogörelse för rättsläget kommer 

att göras. Någon fördjupning i kollektivavtal kommer inte göras utan utgångspunkten 

kommer vara mer allmän med fokus på främst Europakonventionen och även 

regeringsformen. En del av alkohol-och drogtestning rör arbetsgivarens 

rehabiliteringsansvar, det här kommer dock inte utredas eftersom fokus för uppsatsen 

ligger på fall där arbetstagaren har vägrat att underkasta sig ett test och arbetsgivarens 

rehabiliteringsansvar inte trätt in.
3
 Eftersom metoden inte är komparativ kommer 

ingen jämförelse mellan Sverige och övriga Europa eller världen att göras.
4
 

1.3 Disposition 

Första kapitlet ger en introduktion till uppsatsen, med inledning, syfte, frågeställning, 

avgränsning, disposition, material och metod. I kapitel två granskas Artikel 8 i 

Europakonventionen och relevant praxis från Europadomstolen. Kapitel tre redogör 

för regeringsformens skydd för den personliga integriteten och från påtvingade 

kroppsliga ingrepp. I kapitel fyra görs en genomgång av all annan relevant 

lagstiftning och principer för området, så som lagen om offentlig anställning, 

arbetsmiljölagen, arbetsgivarens arbetsledningsrätt och kollektivavtal. Kapitel fem 

redogör för hur domstolarna gör en proportionalitetsbedömning genom att väga 

arbetstagar- och arbetsgivarintresset mot varandra och konsekvenserna av att inte 

medverka i ett test som anordnats av arbetsgivaren. I kapitel sex görs en närmare 

granskning av ett fall från AD och slutligen innehåller kapitel sju en sammanfattning 

och analys av det som presenterats.  

1.4 Material och metod  

I arbetet kommer fokus främst läggas på Artikel 8 EKMR och hur denna har tolkats 

och tillämpats av Arbetsdomstolen och Europadomstolen i fråga om alkohol-och 

drogtester på arbetsplatsen. Annan relevant lagstiftning för området kommer att 

beaktas och även doktrin såväl som förarbeten. En kritisk rättsdogmatisk metod 

kommer användas för att definiera rättsläget och sedan sätta in det i ett större 

perspektiv. Användandet av den kritiska rättsdogmatiska metoden medför att gällande 

                                                 

 

3
 För den intresserade se bl.a. Iseskog, Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar  

4
 För den intresserade finns en sammanställning av rättsläget i övriga Europa gjord av European 

Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction här: 

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index16901EN.html 
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rätt analyseras och rättsläget granskas kritiskt med det rättsliga materialet som 

underlag. Det innebär att gällande rätt till en början kommer att redogöras för att få en 

genomgripande kunskap av den gällande rätten för att den sedan skall kunna 

granskas. I den deskriptiva delen av uppsatsen kommer den klassiska rättsdogmatiska 

metoden att användas, i den tolkande delen kommer den kritiska rättsdogmatiska 

metoden att användas.
5
 Moraliska värden kommer inte att ges någon större tyngd, 

problematiseringen rör istället hur väl lagstiftningen och dess konsekvenser genom 

tillämpandet i domstol upprätthåller de uppställda kraven på proportionalitet och 

skyddade värden så som personlig integritet.  

2. Det materiella skyddet i Artikel 8 Europakonventionen 
 

Att Artikel 8 Europakonventionen kan vara tillämpbar i frågor kring lagligheten i 

arbetsgivares sätt att tillämpa drog- och alkoholtester har AD belyst flera gånger.
6
 

Därför är det av vikt att analysera artikeln närmare.  

 

Artikel 8 

”1. Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin 

korrespondens. 

2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag och 

om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den nationella 

säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till 

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

för andra personers fri- och rättigheter.”  

Europakonventionen är inkorporerad i svensk rätt genom Lag (1994:1219) om den 

europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. I 2 kap. 19 § RF stadgas att ingen lag eller annan föreskrift 

får meddelas i strid med Europakonventionen. Det ger inte konventionen i sig 

grundlagsstatus men att bryta mot konventionen är grundlagsstridigt genom 

regeringsformen. Europakonventionen tillhör de grundläggande fördragen och EG-

rättens primärrätt. Primärrätten är bindande för alla medlemsländer, vilket innebär att 

Sverige har skyldighet att rätta sig efter den.
7
 Staterna har det fundamentala ansvaret 

                                                 

 

5
 Se Glavås resonemang kring omöjligheten att vara objektiv i en framställning av gällande rätt. Glavå, 

Arbetsrätt s. 20. 
6
 Se AD1998 nr 97, AD 2001 nr 3 och AD 2013 nr 19 

7
 Hettne, Otken Eriksson, EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning s. 24 
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för att Europakonventionens rättigheter respekteras. Att konventionsstaterna ska 

garantera var och en som befinner sig inom dess jurisdiktion de fri- och rättigheter 

som anges i konventionen framgår redan av Artikel 1 i konventionen. Det här är ett 

uttryck för den så kallade subsidiaritetsprincipen.
8
 Enligt subsidiaritetsprincipen ska 

besluten fattas på den nivå där det är effektivast och så nära medborgarna som 

möjligt. På samma sätt som man inom EU anser att vissa beslut är mest 

ändamålsenliga på nationell nivå, anser man på området för mänskliga rättigheter att 

dessa bäst skyddas av medlemsländerna själva. Det är alltså inte Europarådet eller 

Europadomstolen som primärt ska tillförsäkra den enskildes rätt till exempelvis 

privat- och familjeliv, utan det är den enskilda medlemsstaten, i det här fallet Sveriges 

ansvar.
9
 

När ett klagomål kommit till Europadomstolen måste den som första steg ta ställning 

till om klagomålet kan tas upp till prövning i sak, om de formella förutsättningarna 

finns för domstolen att pröva om det förekommit någon kränkning av konventionen. 

Domstolen kan ta emot klagomål från enskilda personer, enskilda organisationer eller 

grupper av enskilda. En första förutsättning är att den berörda staten är ansluten till 

konventionen och till respektive tilläggsprotokoll. Kränkning ska ha drabbat 

klaganden personligen, klagomålet måste rikta sig mot en stat och det handla om en 

fråga för vilken staten kan hållas ansvarig.  Den klagande måste också ha uttömt alla 

inhemska rättsmedel.  Det innebär att klaganden måste utnyttjat de möjligheter som 

finns att överklaga myndigheters och domstolars beslut. I de flesta fall måste den 

klagande ha fört sin sak till den högsta tillgängliga instansen. Klagomål som 

domstolen redan har prövat eller som granskas eller har granskats av något annat 

internationellt organ tas inte upp.
10

 Finner domstolen att det inte finns förutsättningar 

för att pröva målet i sak så avvisar eller avskriver den klagomålet. Det sker vanligtvis 

genom ett beslut. Beslutet kan inte överklagas och gäller omedelbart. Vissa av de här 

besluten publiceras.
11

  Tas ett klagomål till Europadomstolen upp så prövar 

domstolen om en kränkning av en eller flera av Europakonventitonens artiklar har ägt 

rum. Europadomstolen kan också döma ut ett skadestånd till klaganden. Däremot är 

domstolen ingen överinstans till de nationella domstolarna och kan därför inte 

                                                 

 

8
 Officiell EU-webbplats. Subsidiaritetsprincipen. 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0017_sv.htm 
9
 Lag 24. Subsidiaritetsprincipen. http://www.lag24.se/a/subsidiaritetsprincipen 

10
 Regeringskansliet. Europadomstolen. http://www.regeringen.se/sb/d/1490/a/91538 

11
Mänskliga rättigheter, regeringens webbplats om mänskliga rättigheter. Europadomstolens beslut i 

mål mot Sverige. http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-sverige/enskilda-

klagomal-mot-sverige/europadomstolens-domar-och-beslut-i-mal-mot-sverige/beslut 
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upphäva nationella beslut eller domar. Europadomstolens domar är bindande för den 

berörda staten.
12

  

Det finns ett betydande antal domar från Europadomstolen som ställer krav på 

rättigheternas materiella skydd. Rättigheterna i konventionen ska alltså inte endast 

ges ett abstrakt innehåll av konventionsstaterna utan ett praktiskt och effektivt sådant. 

Detta gäller även för Artikel 8. Artikel 8 är inte absolut och får inskränkas. En 

inskränkning får endast göras med stöd av lag och om det är nödvändigt i ett 

demokratiskt samhälle. Exempel på tillfällen då en inskränkning kan vara nödvändig 

är statens säkerhet, förebyggande av brott och värnande om folkhälsan. Artikeln är 

mångskiftande och omfattar ett skydd för och emot en mängd åtgärder. Eftersom det 

är svårt att göra en tydlig gränsdragning mellan vad som omfattas av privatlivet och 

inte, så är även Artikel 8 svårdefinierad. För klarhet i frågan får man söka sig till den 

praxis som finns hos Europadomstolen. På ett generellt plan kan man säga att skyddet 

innehåller att varje person ska ha en rätt att utvecklas i förhållande till andra 

människor utan inblandning från utomstående.
14

  

Det finns andra artiklar är Artikel 8 i Europakonventionen som rör sig i privatlivets 

sfär. Ett exempel är tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling som 

otvivelaktigt utgör ett allvarligt ingrepp i privatlivet, tortyr omfattas av Artikel 3 i 

konventionen. Andra artiklar som kan anses beröra rätten till privatliv är Artikel 9 

och 10.
15

 Dock bör de ovan nämnda bestämmelserna ses som lex specialis inom sina 

respektive områden, alltså bör Artikel 8 endast tillämpas på de delar av privatlivet 

som faller utanför specialbestämmelserna.
16

 Rätten till skydd mot kränkning av 

privatlivet innebär inte nödvändigtvis att varje ingrepp i den enskildes privata sfär 

står i strid med konventionen. Så länge det är fråga om privata angelägenheter saknar 

det dock i sig betydelse för vilken karaktär uppgifterna i övrigt har.
17

 

Artikel 8 innehåller inte bara negativa förpliktelser för staten, utan även positiva. 

Staten har den negativa förpliktelsen att inte inskränka integritetsrättigheter, men 

utöver det här så har rättspraxis från Europadomstolen utvidgat Artikel 8 till en 

                                                 

 

12
 Sveriges domstolar. Europadomstolen för mänskliga rättigheter. http://www.domstol.se/Om-

Sveriges-Domstolar/Domstolar-i-Europa/Europadomstolen/ 
14

 Bergendahl, SvJT 2009 s. 461  
15

 SOU 2008:3 s. 72 
16

 Danielius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 302 
17

 SOU 2008:3 s. 74-75 
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positiv skyldighet för staten att vidta åtgärder för att förhindra privata parter från att 

kränka rättigheter vilka följer av artikeln.
18

 

2.2 Europadomstolen om kroppslig integritet  

I Y.F. v Turkiet
19

stadgade domstolen att en persons kropp berör den mest intima 

aspekten av privatlivet. Följaktligen så kommer någon form av obligatoriska 

medicinska ingrepp, även mindre, att utgöra ett ingrepp i rätten till privatliv enligt 

Artikel 8.
20

 Domstolen fann en kränkning av Artikel 8 i Y.F. v Turkiet där sökandens 

fru hade, medan hon var i polisens förvar, tvingats genomgå en gynekologisk 

undersökning. Domstolen avvisade statens argument att hon hade samtyckt till 

undersökningen eftersom hon inte hade varit i position att vägra att underkasta sig 

undersökningen, vilken inte kunde anses vara en medicinsk nödvändighet eller 

föreskrevs av den nationella lagstiftningen.   

2.3 Europadomstolen om alkohol- och drogtester  

2.4 Wretlund v. Sverige 

Europadomstolen har aldrig prövat frågan om alkohol- och drogtester i relation till 

Artikel 8 i konventionen, men domstolen har publicerat utlåtanden i två fall där man 

avvisat klagomålet, Madsen v. Danmark
21

 och Wretlund v. Sverige
22

. Wretlund v. 

Sverige rör frågan om en lokalvårdare anställd på ett kärnkraftverk har varit skyldig 

eller inte att medverka i en drogtestning vilken arbetsgivaren anordnat. Här fann AD 

att på grund av otillförlitligheten i testresultatet, av de fall där alkoholtestet ger 

positivt utfall kan anledningen enligt sakkunniguppgift endast i 30 procent vara fråga 

om bruk av alkohol. För domstolen räckte det att orsaken till det positiva utfallet kan 

bero på annat än alkohol. Hänsyn togs även till att ett positivt testutfall vid 

alkoholtestningen leder till att en utredning görs om anledningen till testresultatet. 

Man beaktade att man här rör sig på ett område, den enskilda människans 

alkoholbruk, som är i hög grad integritetskänsligt. Därför fann domstolen att det inte 

fanns någon skyldighet för lokalvårdaren att genomgå det alkoholtest som 

arbetsgivaren krävt. Däremot fanns det en skyldighet att genomgå ett narkotikatest, då 

                                                 

 

18
 X och Y v. Nederländerna, Ansökan nr. 8978/80, avgörande av den 26 mars 1985 

19
 Y.F. v. Turkiet, Ansökan nr 24209/94, avgörande av den 22 juli 2003 

20
 Leach , Taking a Case to the European Court of Human Rights s. 352  

21
 Madsen v. Danmark, Ansökan nr. 58341/00, avgörande av den 7 november 2002 

22
Wretlund v. Sverige, Ansökan nr. 46210/99, avgörande av den 9 mars 2003, I Arbetsdomstolen 

benämns fallet som AD 1998 nr 97 
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resultatet av narkotikatestet till skillnad från alkoholtestet kunde anses vara 

tillförlitligt. Dessutom argumenterade domstolen att det är ”straffbart att ta 

befattning med narkotika, medan bruket av alkohol är tillåtet och socialt accepterat”. 

Europadomstolen bedömde i likhet med AD att ett krav om drogtest är inom ramen 

för arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet med hänsyn till de 

överenskommelser som träffats i det lokala kollektivavtalet och riskbilden som 

föreligger med arbete på ett kärnkraftverk. Av de här anledningarna har drogtestet 

haft stöd i lag och var förenligt med andra stycket i Artikel 8. Domstolen menade 

även att testet eftersträvade legitima syften enligt andra stycket i Artikel 8, däribland 

"nationella säkerheten" och ”skydd för andra personers fri- och rättigheter”. 

Gällande omständigheterna att lokalvårdaren inte hade några riskfyllda 

arbetsuppgifter menade Europadomstolen i likhet med AD att tjänstgöringen kunde 

förflyttas och att det inte är rimligt att avgöra vilken av personalen som har vilka 

arbetsuppgifter. 

Domstolen erkände att skyldigheten att underkasta sig drogtester kan vara obehaglig 

för den enskilde medarbetaren och ses som en inskränkning av hans eller hennes 

personliga integritet. Domstolen noterade dock att testningen som utförts skett privat 

och att testresultaten endast lämnas ut till personer som är inblandade i det 

narkotikapolitiska programmet och används inte för något annat ändamål än för att 

upptäcka de anställdas möjliga konsumtion av alkohol och droger. När det gäller 

frågan om personlig integritet menade domstolen vidare att det är viktigt att 

testningen utförs på alla anställda. Således behöver provningsförfarandena inte peka 

ut den sökande eller någon annan anställd som personligen misstänkt för missbruk av 

narkotika. Sammanfattningsvis ansåg domstolen att målet inte avslöjar några element 

som skulle kunna leda till slutsatsen att kontrollåtgärden eller hur den genomfördes 

kan anses vara oproportionerlig. Av detta följer att talan avvisades eftersom den 

enligt domstolen var uppenbart ogrundad i enlighet med artikel 35 i konventionen.  

2.5 Madsen v. Danmark 

I Madsen v. Danmark var Madsen anställd som passagerarassistent av ett danskt 

rederi. Han hade inget ansvar för den primära driften av fartyget men som en 

besättningsman var han involverad i den övergripande säkerheten ombord. 

Arbetsgivaren utfärdade ett nytt regelverk som bland annat konstaterade att när 

arbetstagarna var i tjänst ombord fick de maximalt ha en alkoholhalt i blodet på 0,2 

promille och när de var tjänstlediga men ombord på fartyget 0,4 promille. När de 

anställda var ombord fick de inte inneha eller använda narkotika eller andra 
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berusningsmedel eller ha några rester av dessa i sina kroppar spårbara genom ett 

urinprov. En passage under rubriken "kontroll" löd: 

"På begäran av myndigheter är kaptenen eller alla anställda skyldiga att lämna in till 

test för alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel. De anställda kan räkna med 

att genomgå ett sådant test utan förvarning åtminstone en gång om året ." 

En passage under rubriken "brott mot dessa regler" löd: 

"Ett brott mot dessa regler kommer att betraktas som en betydande överträdelse av 

anställningsvillkoren och kan leda till omedelbar uppsägning" 

I september 1999 kallades sökanden, utan någon form av misstanke, och uppmanades 

att ge ett urinprov bakom en skärm i ett rum där en person från ett brittiskt företag 

som anlitades för detta ändamål var närvarande. Inga spår av alkohol eller droger 

påträffades. Den sökandes fackförbund och en annan fackförening vidtog 

civilrättsliga förfaranden mot arbetsgivaren inför skiljedomstolen och hävdade att 

kontrollförfarandet som infördes genom de nya förordningarna var fel och trots att de 

anställda signerat och godkänt förordningen kunde de inte vara skyldiga att lämna ett 

urinprov. Bland annat hävdades det att de slumpmässiga urinproven stred mot artikel 

8 i Europakonventionen. Efter den danska domstolens beslut att arbetstagaren är 

skyldig att underkasta sig provtagning ansökte förbundet om prövning i 

Europadomstolen. 

I det här fallet gjorde domstolen ingen utläggning huruvida skyldigheten att 

underkasta sig drogtester kan vara obehaglig för den enskilde medarbetaren och ses 

som en inskränkning av hans eller hennes personliga integritet som man gjorde i 

Wretlund v Sverige. Men det konstaterades att eftersom konsumtionen av alkohol och 

användning av droger, om dessa inte tas på en regelbunden basis, inte lämnar spår i 

mer än en eller två dagar inskränker ett kontrolltest strax efter arbetstagarnas ledighet 

inte på ett orimligt sätt deras rätt till respekt för privatlivet under fritiden. Vidare 

erinrade domstolen att kontrollåtgärderna tillämpats på alla anställda ombord 

inklusive kaptenen. Domstolen konstaterade slutligen att fallet inte avslöjade några 

faktorer som skulle kunna leda till slutsatsen att kontrollåtgärden och hur den 

genomförts var oproportionerlig. Därför kunde den motiveras som "nödvändig i ett 

demokratiskt samhälle" för att skydda den allmänna säkerheten och andras 

rättigheter. Talan avvisades eftersom den ansågs vara uppenbart ogrundad i enlighet 

med Artikel 35 i konventionen.  
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2.6 Jalloh v. Tyskland  

Inte alla fall av drogtester är tillåtna enligt Europakonventionen. Det här fallet rör i 

och för sig inte området arbetsrätt utan i fallet
23

  tvingades en misstänkt av polisen att 

ta medicin för att framkalla kräkning för att bevisa droganvändning. Det här visade 

sig vara ett brott mot Artikel 3 i konventionen. Artikel 8 och integritetsfrågor ingick i 

det här fallet, men beslutades inte om separat eftersom det redan fanns en kränkning 

av Artikel 3.  

3. Grundlagsskyddet  

I regeringsformens 2 kap 6 § finns ett förbud mot påtvingat kroppsligt ingrepp. 

”6 §  Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt 

ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§. Var och en är dessutom skyddad 

mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av 

brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av 

telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. 

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.” 

Av paragrafen kan det utläsas att det endast handlar om skydd gentemot det allmänna, 

det vill säga myndigheter och offentliga arbetsgivare. Det är här det görs en skillnad 

mellan offentlig- och privat sektor. Någon motsvarande lagstiftning för privata 

arbetsgivare finns inte.  

Regeringsformens ställning och tillämplighet på den svenska arbetsmarknaden 

illustreras mycket bra av två rättsfall, AD 1984:94 och AD 1991:45. I båda fallen var 

det fråga om 2 kap. 6 § RF var tillämplig i samband med integritetskänsliga åtgärder. 

I AD 1984:94 hade en offentlig arbetsgivare påkallat läkarundersökning av en 

busschaufför. Läkarundersökningarna var att betrakta som ett kroppsligt ingrepp och 

fick inte genomföras utan lagstöd, vilket saknades. 2 kap. 6 § RF var tillämplig. Som 

en följd av 1984 års AD-dom infördes 30 § i LOA om periodiska 

hälsoundersökningar.
24

 Numera finns det av den anledningen lagstöd för att 

                                                 

 

23
 Jalloh v. Tyskland, Ansökan nr 54810/00, avgörande av den 11 juli 2006 

24
 SOU 1999:42 s. 211 
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genomföra läkarundersökningar av de slag som var aktuella i AD1984:94. I det andra 

målet, AD 1991:45, gällande urinprov avseende privatanställda arbetstagare blev 

utgången det motsatta. Regeringsformen var alltså inte tillämplig.  

Blodprov betraktas som ett kroppsligt ingrepp.
25

 Tagande av utandningsprov eller 

urinprov, båda vanliga vid alkohol-och drogtester, nämns inte i förarbetena till 2 kap. 

6 § Regeringsformen. Det är inte helt klarlagt om urinprov anses vara ett kroppsligt 

ingrepp eller inte. Urinprov har inte alltid ansetts falla inom begreppet kroppsligt 

ingrepp i regeringsformens mening av JO
26

, men åsikterna har gått isär.
27

 JO Pennlöv 

prövade frågan om former för urinprovstagning av en kvinnlig intagen på 

kriminalvårdsanstalt år 2000
28

. I yttrandet till JO så anförde Kriminalvården att 

konklusionen blev att kroppsbesiktning omfattar urinprovstagning. JO yttrade att han 

delar den bedömning som Kriminalvårdsstyrelsen framfört i sitt remissvar.  

Warnling-Nerep anförde i sin artikel ”Påtvingat kroppsligt ingrepp (RF 2:6) och JO:s 

rättsvägledande funktion” att hon inte kan tolka det här uttalandet av JO på något 

annat sätt än att urinprov återigen inkluderas i begreppet ”kroppsligt ingrepp”.
29

  

3.1 Artikel 8 Europakonventionen i förhållande till 2 kap. 6 § regeringsformen 

Genom Europakonventionens inkorporation i det svenska rättssystemet uppkom 

situationen att två system av regler reglerade fri- och rättigheter; Europakonventionen 

som svensk lag och regeringsformen. I många delar överensstämmer skyddet i Artikel 

8 Europakonventionen med skyddet i 2 kap 6 § regeringsformen, exempelvis vid 

tagande av blodprov.  Det här gäller dock inte alla områden, utan vid exempelvis 

teleövervakning finns det ett skydd i Artikel 8 Europakonventionen men inte i 2 kap. 

6 § regeringsformen.
30

 I prop. 1993/94:117 står det att medborgarna i och med 

inkorporeringen av EKMR är berättigad till skyddet som grundlagarna och 

konventionen ger. Skyddet är kumulativt och medborgarna är fria att åberopa den 

regel som ger det starkaste skyddet. Vidare står det att rättsutvecklingen i 

konventionsorganen kan leda till att en eller flera rättigheter i konventionen kan 

preciseras så att det ger ett mer långtgående skydd än motsvarande 

                                                 

 

25
 SOU 1975:75 s. 199  

26
 JO 1988/89 s. 350 och JO 1993/94 s. 230 

27
 JO 1984/85 s. 227 där både urinprov och utandningsprov räknades som kroppsligt ingrepp i 

regeringsformens mening. Mer om utandningsprov som kroppsligt ingrepp se JO 1993/94 s. 283.  
28

 JO 2000/81 s. 495 
29

 Warnling-Nerep, FT, 1/2002 s. 38  
30

 J. Westregård, Integritetsfrågor i arbetslivet s. 287 
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grundlagsreglering.
31

 Det här beror på att Europakonventionen är en levande 

rättskälla som utvecklas och förändras över tid. Bara för att skyddet i konventionen 

på ett flertal punkter motsvarar skyddet i 2 kap. 6 § regeringsformen idag innebär det 

ingen säkerhet på att det kommer förbli så även i framtiden. 
32

 

4.  Annan relevant lagstiftning 

Även om fokus för det här arbetet inte är tänkt att ligga på den svenska 

lagstiftningen
33

 kring alkohol- och drogtester är det ändå av vikt att redogöra för den 

del av den svenska rätten som krävs för en helhetsbild av rättsläget. Det är inte 

möjligt att endast välja ut en del av rättsläget för det ger ingen rättvis bild eller 

möjlighet att fullfölja syftet med uppsatsen, vilket till största del är att redogöra för 

rättsläget. 

4.1 Lagen om offentlig anställning 

30 § LOA
34

 behandlar periodiska hälsoundersökningar och är ett undantag från 2 kap. 

6 § RF som får begränsas i enlighet med 2 kap 20 § p. 2 RF. Här stadgas att 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. Det här 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. Avslutningsvis stadgas det att 30 § 

LOA är lex generalis det vill säga om det i en annan lag eller i en förordning, som har 

meddelats med stöd av en lag, finns föreskrifter som avviker från första eller andra 

stycket gäller de föreskrifterna.  

                                                 

 

31
 Prop. 1993/94:117 s. 39 

32
 J. Westregård, Integritetsfrågor i arbetslivet s. 287 

33
 Den svenska lagstiftning utöver grundlagarna, där regeringsformen här ligger i fokus, och 

Europakonventionen.  
34 Lag (1994:260) om offentlig anställning 
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Drogtester nämns inte i förarbetena till 30 § LOA trots att genomförande av 

drogtester i arbetslivet var aktuellt vid lagens tillkomst. Det är alltså inte självklart om 

ett positivt drogtest kan anses ha betydelse för bedömningen av en arbetstagares 

hälsotillstånd. Är det inte så omfattar inte 30 § LOA genomförandet av drogtester. 

Förmodligen är förhållandet annorlunda ifall det rör sig om ett så omfattande 

missbruk så det är klarlagt att arbetstagarens hälsa faktiskt påverkas märkbart av 

missbruket. Skulle urinprov infattas i begreppet kroppsligt ingrepp och 

regeringsformens skydd i 2 kap. 6 § som diskuterats ovan skulle det kunna innebära 

ett förbud i den offentliga sektorn gällande drogtester eftersom dessa inte omnämns i 

30 § LOA och därför inte kan anses vara ett undantag som får begränsas i enlighet 

med 2 kap 20 § p. 2 RF.
35

 

4.2 Kollektivavtal 

Kollektivavtal regleras i MBL.
36

 Praxis från AD visar klart och tydligt att 

kollektivavtalens kompetensområde innefattar även genomförandet av alkohol och 

drogtester.
37

 Arbetstagaren är bunden av överenskommelsen i kollektivavtalet under 

förutsättningen att vid en intresseavvägning så blir utfallet att intresset för 

genomförandet av ett test väger tyngre än arbetstagarens intresse att inte genomgå ett 

test. Det är oklart exakt i vilken omfattning den fackliga organisationen kan anses ha 

befogenhet att för den enskilde arbetstagaren ge samtycke till integritetskänsliga 

åtgärder som drog- och alkoholtester.
38

 Att endast genom fackligt medlemskap 

mekaniskt intolka att fullmakt getts åt den fackliga organisationen att ge samtycke 

även till mycket känsliga integritetskänsliga åtgärder kan vara att gå för långt.
39

 Det 

har även ifrågasatts om en fackförening verkligen har rätt att sluta avtal om kontroller 

som regleras i regeringsformen som i övrigt kräver lagstöd. Får verkligen 

fackföreningar och arbetsgivare i samarbete sätta sig över konstitutionen? Fahlbeck 

verkar mena att de inte borde få göra det.
40

 

4.2.1 Kollektivavtal som lag i Europakonventionens mening 

Artikel 8 i Europakonventionen är som tidigare nämnts inte en absolut rättighet. 

Inskränkningar får göras under de förutsättningar som finns i andra stycket i Artikel 8 

EKMR. Av andra stycket kan man utläsa att en inskränkning kräver stöd av lag. I 

                                                 

 

35
 J. Westregård, Integritetsfrågor i arbetslivet s. 341 

36
 Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 

37
 AD 1991:45, AD 1998:97 

38
 J. Westregård, Integritetsfrågor i arbetslivet s. 32 

39
 Ibid. s.33  

40
 Fahlbeck: Praktisk arbetsrätt s. 222 och Fahlbeck, JT 1991-92 s. 60 
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Wretlund v. Sverige hävdade sökanden att det inte fanns någon svensk lagstiftning 

som ger arbetsgivare rätt att utföra drogtester på sina anställda och därför saknade 

Arbetsdomstolens dom rättslig grund. Således saknades det lagstöd som föreskrivs i 

artikel 8 § 2. Vidare, även om man antog att ingreppet var lagligt, hävdade sökanden 

att det obligatoriska drogtestet inte kunde anses vara en försvarlig åtgärd med hänsyn 

till hennes arbetsuppgifter som kontorsstädare.  

Europadomstolen fann att det centrala kollektivavtalet uppfyllde kravet på lagstöd, 

trots att ett kollektivavtal egentligen inte kan anses vara just lag eftersom 

kollektivavtal är ett avtal mellan parter på arbetsmarknaden och inte stiftas av 

riksdagen. Till stöd för det menade Europadomstolen att arbetsgivarens rätt att leda 

och fördela arbetet är en princip vilken Arbetsdomstolen fastställt utgör en allmän 

rättsprincip. Enligt Arbetsdomstolens rättspraxis kan arbetsgivaren ha rätten att utföra 

kontroller som en del av rätten att leda och fördela arbetet. Arbetsdomstolen hade i 

tidigare praxis fastställt att sådana kontrollåtgärder skulle kunna omfatta drog-och 

alkoholtester. Även i domen i förevarande mål ansåg AD att testerna i fråga har ett 

naturligt samband verksamheten och att rätten att begära anställda att genomgå 

sådana tester kan därför ses som en del av arbetsgivarens rätt att leda och fördela 

arbetet enligt det centrala kollektivavtalet.  

4.3 Arbetsmiljölagen 

Arbetsmiljölagen
44

 har, vilket framkommer i 1 kap. 1 §, syftet att ”förebygga ohälsa 

och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.” Det finns 

inga specifika regler om alkohol- eller drogtester men eftersom missbruk av droger 

och alkohol kan kopplas till hälsa och olycksfall har lagen använts för att argumentera 

att det varit berättigat med drogtester och att saklig grund för uppsägning har 

förelegat.
45

  

I AD 1998 nr 97 uttalade AD att enligt 3 kap. 2 § AML ska arbetsgivaren vidta alla 

åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall. I 4 § samma kapitel 

anges att arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet 

av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. I linje med dessa 

regler ligger att ett företag verkar för en drogfri miljö och som ett led i strävandena i 

detta hänseende genomför drogtester och även att anställda medverkar i testerna.  

                                                 

 

44
 Arbetsmiljölag (1977:1160) 

45
 Se exempelvis AD 1998 nr 97 
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4.4 Arbetsgivarens arbetsledningsrätt 

Arbetsledningsrätten är en allmän rättsgrundsats och innebär sammanfattningsvis en 

skyldighet för arbetstagarna att följa arbetsgivarens beslut.
46

 Arbetsledningsrätten får 

inte utföras i strid mot lag eller god sed på arbetsmarknaden.
47

 Genom praxis från AD 

kan arbetsgivare anses ha en rätt att utföra drogtestning med stöd av 

arbetsledningsrätten även i de fall då en överenskommelse saknas i kollektivavtal och 

personliga avtal.
48

 Av arbetsgivarens arbetsledningsrätt följer att arbetsgivaren har 

rätt att besluta om testningar som är motiverade ur arbetsmiljö- eller annan 

säkerhetssynpunkt. Gällande arbetsmiljöskäl, vilket diskuterats närmare ovan, kan 

konstateras att 3 kap 2 § AML kräver att en arbetsgivare vidtar alla åtgärder som 

krävs för att arbetsmiljön ska vara så säker som möjligt. I det kan följaktligen ingå att 

besluta om tester för att förebygga ohälsa och olycksfall. Således kan även följa att 

arbetsgivaren i vissa fall har en skyldighet att fatta beslut om tester om ett sådant kan 

vara förebyggande i arbetsmiljöhänseende.
49

 

En privat arbetsgivare kan med åberopande av sin arbetsledningsrätt ställa krav på 

arbetstagare att underkasta sig drogtestning, under förutsättningarna att arbetsgivaren 

inte överskrider gränserna genom att utöva sin arbetsledningsrätt i strid med lag eller 

god sed. För att bedöma om arbetsgivarens beslut om drogtestning står i strid med 

god sed eller inte har man i praxis gjort en avvägning mellan arbetsgivarens intresse 

att utföra testet och arbetstagarens intresse att värna om sin personliga integritet.
50

  

5. Proportionalitetsbedömning 

Som ovan framställt, för att avgöra om ett ingrepp i den personliga integriteten vid 

alkohol-och drogtestning är berättigat eller inte gör domstolen en 

proportionalitetsbedömning där man ställer arbetsgivarintresset att utföra testet mot 

arbetstagarintresset att värna om sin personliga integritet.  

                                                 

 

46
 J. Westregård, Integritetsfrågor i arbetslivet s. 29 

47
 Fahlbeck: Praktisk arbetsrätt s. 221 

48
 AD 1991 nr 45 där något uttryckligt avtal inte hade träffats, vare sig som kollektivavtal eller som ett 

inslag i de enskilda anställningsavtalen. AD fann ändå en skyldighet för arbetstagarna att medverka i 

drogtest för cannabis.  
49

Iseskog, Min syn på svensk arbetsrätt s. 327 
50

 SOU 2006:85 s. 96 
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5.1 Arbetsgivarintresset 

Arbetsgivaren har intresse och en lagstadgad skyldighet
51

 att värna om säkerheten på 

arbetsplatsen. Behandling om uppgifter om drogavvänjning till följd av säkerhetsskäl 

motiveras inte bara av arbetsgivarens intresse utan även av allmänhetens intresse av 

säkerhet och arbetskamraternas intresse av säkerhet på arbetsplatsen.
52

 Eftersom 

arbetsgivaren har ett ekonomiskt ansvar för skador som anställda orsakar i tjänsten på 

exempelvis miljö och egendom finns det ett arbetsgivarintresse att genomföra 

kontrollåtgärder för att gardera sig mot att sådana orsakar av påverkade 

arbetstagare.
53

Det händer även att det ställs krav från marknaden på att 

integritetskänsliga åtgärder utförs. Vissa större företag och utländska företag ställer 

ibland krav när de anlitar entreprenörer på att en drogpolicy finns och att drogtester 

utförs regelbundet. De företag som inte har det här i sådana fall får inte heller några 

order.
54

  

5.2 Arbetstagarintresset 

Även arbetstagarnas intressen kan tillgodoses genom att drog- och alkoholtester 

genomförs. Inställningen till tester är högst personlig och därför kan det inte antas att 

alla arbetstagares intressen tillgodoses när tester inte genomförs. Tvärtom kan det i 

många fall ligga i arbetstagares intresse att tester faktiskt genomförs. Skulle det totala 

arbetstagarintresset tala för ett genomförande tas det i beaktande vid 

proportionalitetsbedömningen mellan arbetsgivar- och arbetstagarintressena.
55

 

Exempel på tillfällen där arbetstagarintresset kan väga för testning är om åtgärden 

resulterar i att arbetsmiljön förbättras,
56

  om en arbetskamrat har brister i sitt 

hälsotillstånd som kan bero på missbruk av alkohol eller droger och det finns en risk 

att det leder till att denne skadar sina arbetskamrater finns det ett intresse från de 

andra arbetstagarna att personen genomgår ett test.
57

 Ett annat scenario där 

arbetstagarintresset kan väga för alkohol- eller drogtester är vid nyanställningar. De 

redan befintliga arbetstagarna kan ha ett intresse av att personer som på grund av 

                                                 

 

51
 Se 2 kap arbetsmiljölagen och 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen 

52
 SOU 2002:18 s. 180 

53
 SOU 1996:63 s. 151 och 163 

54
 Se AD 1991:45 

55
 J. Westregård, Integritetsfrågor i arbetslivet s. 103 

56
 SOU 1996:63 s. 151 

57
 SOU 2002:18 s. 180 
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missbruk inte klarar av sitt arbete anställs, vilket skulle kunna leda till att 

arbetsbelastningen på de övriga arbetstagarna ökar.
58

 

Arbetstagarintresset för att alkohol- och drogtester inte genomförs på arbetsplatsen 

kan sammanfattas i att arbetstagarna har ett intresse av att värna om sin integritet. 

Skälen till att arbetstagarna vill värna om sin integritet kan variera, nedan kommer att 

presenteras exempel på anledningar till varför arbetstagare vill värna om sin 

personliga integritet i fråga om alkohol- och drogtester på arbetsplatsen. Ett skäl kan 

vara att det upplevs som obehagligt att underkasta sig ett kroppsligt ingrepp.
59

 

Arbetstagaren kan även känna en rädsla över konsekvenserna av testet, ett positivt 

sätt skulle exempelvis kunna leda till omplacering.
60

 En tredje anledning kan vara att 

arbetstagaren vill dölja bruk eller missbruk av droger eller alkohol för 

arbetsgivaren.
61

  

5.3 Konsekvenser av arbetstagares vägran att medverka i drogtester  

5.3.1 Lagen om anställningsskydd 

I 7 § 1 st. LAS
62

 framgår det att en uppsägning av arbetstagare måste vara sakligt 

grundad. Vad som egentligen är saklig grund är inte preciserat så det varierar från fall 

till fall. En större precisering av begreppet saklig grund för uppsägning skulle bli för 

omfattande och falla utanför uppsatsens syfte. Det kan gällande alkohol- och 

drogtester på arbetsplatsen konstateras att om det efter en intresseavvägning av 

arbetsgivar- och arbetstagarintresset kan konstateras att arbetstagaren varit skyldig att 

medverka i testningen kan dennes vägran att testa sig utgöra saklig grund för 

uppsägning.
63

  

6. Praxis från Arbetsdomstolen 

Här läggs fokus på ett fall som rör alkoholtestning, AD 2013 nr 19. Dels på grund av 

aktualiteten då fallet är förhållandevis nytt, dels på grund av de speciella 

omständigheter i fallet vilka redovisas nedan.  

                                                 

 

58
 J. Westregård, Integritetsfrågor i arbetslivet s. 104 

59
 SOU 1996:63 s. 164 

60
 Ibid. s. 153 

61
 J. Westregård, Integritetsfrågor i arbetslivet s. 104 

62
 Lag (1982:80) om anställningsskydd 
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 Se exempelvis AD 2009 nr 36 
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6.1 AD 2013 nr 19 

Arbetsgivaren, ett fraktbolag, hade beordrat arbetsgivarna att följa bolagets 

alkoholpolicy hos ett kundbolag till företaget. I praktiken innebar det att arbetstagarna 

vilka arbetade som yrkeschaufförer slumpvis alkoholtestades när de skulle köra in på 

ett kundbolags fabriksområde, trots att alkolås fanns installerade i fordonen och dessa 

inte kunde framföras utan ett negativt utandningsprov. 

För att besvara frågan om alkoholtesterna medförde att arbetsgivaren agerat i strid 

med lag och god sed på arbetsmarknaden gjorde AD en proportionalitetsprövning 

mellan intrånget i arbetstagarnas personliga integritet och det intresse arbetsgivaren 

avsåg tillgodose. Angående intrånget i arbetstagarnas personliga integritet fann AD 

att med hänsyn till hur systemet kring alkoholtesterna var utformat innebar testerna i 

sig inte ett stort intrång. AD menade att med hänsyn till den verksamhet arbetsgivaren 

idkade (frakt av varor) måste arbetsgivaren ha rätt att ta hänsyn till inte bara sina egna 

intressen utan även kundbolagets intressen. Med hänsyn till att kundbolaget var en 

betydelsefull kund med ett stort säkerhetsintresse konstaterade AD att arbetsgivarens 

intresse av att följa kundbolagets policy, vid en sammantagen prövning, vägde tyngre 

än intresset för den personliga integriteten. 

Även i det här fallet konstaterade AD att generellt sett så kan inte drog och/eller 

alkoholtestning stå i strid med artikel 8 punkt 1 EKMR, men det finns en möjlighet 

att i vissa fall skulle sådan testning kunna vara konventionsstridig beroende på under 

vilka förhållanden provtagningen görs.  

Det finns två skiljaktiga meningar till domen, en av ledamoten Carina Lindberg och 

en av ledamoten Staffan Holmertz, Holmertz mer intressant ur ett 

konventionsperspektiv och tämligen banbrytande med tanke på tidigare praxis från 

AD. Lindberg menade att testerna utförts på ett icke tillförlitligt sätt och på ett sätt 

som kränkt arbetstagarnas integritet mer än nödvändigt.  

Holmertz menade att normalt brukar man betrakta medicinska undersökningar under 

tvång som ingrepp i den personliga integriteten i den mening som avses artikel 8.1 

EKMR. Hotet om att man kan förlora arbetet om man inte undergår den medicinska 

undersökningen är ett sådant tvång som medför att åtgärden medför ingrepp i den 

personliga integriteten enligt Artikel 8. En sådan kränkning kan legitimeras av 

undantagsreglerna till artikel 8, bland annat behöver åtgärden ha stöd av lag enligt 

Artikel 8.2. Holmertz menade att domstolens majoritet överhuvudtaget inte prövat om 

det finns ett sådant lagstöd och att det finns angelägenheter som tyder på att de 

särskilda sakförhållanden i fallet innebär att det inte finns sådant stöd i lag som krävs 

enligt Europakonventionen, eftersom tvånget inte kommer från arbetsgivarens 
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arbetsledningsrätt utan från att en tredje part med vilken endast arbetsgivaren har 

träffat avtal. Den tredje parten beslutar kring och realiserar åtgärder som medför 

ingrepp i den personliga integriteten. Det här innebär i sin tur att arbetsgivaren har, 

utan stöd av delegations- eller fullmaktbestämmelser i kollektivavtalet, överlåtit sin 

rätt till arbetsledningsrätten. Holmertz menar att lagkravet inte kan anses vara 

uppfyllt. Åtgärden skall därför betraktas bryta mot kollektivavtalets bestämmelser om 

lag och goda seder, och redan på den grunden anses vara kollektivavtalsstridig. 

7. Sammanfattning och analys 

Europadomstolen har konstaterat i relation till Artikel 8 att en persons kropp berör 

den mest intima aspekten av privatlivet. Följaktligen så kommer någon form av 

obligatoriska medicinska ingrepp, även mindre, att utgöra ett ingrepp i rätten till 

privatliv enligt Artikel 8.
64

 Bland sådana mindre ingrepp borde således tagandet av 

utandningsprov falla in. Visserligen är det ingenting som Europadomstolen har uttalat 

i sig, men i praxis från JO i relation till betydelsen av påtvingat kroppsligt ingrepp i 2 

kap. 6 § RF har utandningsprov alltid ansetts vara just ett kroppsligt ingrepp.
65

  

I Wretlund-fallet, AD 1998 nr 97 pekade även AD på att tagandet av utandningsprov 

och resultatet av det här i hög grad är integritetskänsligt.  

 

”Hänsyn måste tas till att ett positivt testutfall vid alkoholtestningen leder till att en 

utredning görs om anledningen till detta testresultat. Det måste beaktas i 

sammanhanget att man här rör sig på ett område - den enskilda människans 

alkoholbruk - som är i hög grad integritetskänsligt.” 

Ponera att ett utandningsprov kan anses vara ett ingrepp i den personliga integriteten i 

Artikel 8 Europakonventionen. I sig behöver det inte betyda att ingreppet är 

konventionsstridigt eftersom Artikel 8 inte är en absolut rättighet. En inskränkning 

kräver stöd av lag och måste vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle 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. Alkohol-och drogtester saknar tydligt stöd i 

svensk lag, synnerligen när de utförs av privata arbetsgivare.  

                                                 

 

64
 Se Leach, Taking a Case to the European Court of Human Rights s. 352 och Y.F. v Turkiet, Ansökan 

nr 24209/94, avgörande av den 22 juli 2003 
65

 Warnling-Nerep, FT 1/2002 s. 38 
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I AD 2013 nr 19 har arbetstagarna av sin arbetsgivare tvingats underkasta sig 

tvångsvisa medicinska undersökningar genom alkotester utförda av en juridisk 

person, en kund till deras arbetsgivare, som de inte har någon avtalsmässig relation 

till. De kan riskera att skiljas från sina anställningar om de inte underkastar sig 

undersökningarna. Fallet skiljer sig i väsentliga delar från Madsen och Wretlund-

fallen, eftersom i både Madsen och Wretlund fanns det ett kollektivavtal som 

reglerade testerna, och som tidigare nämnt räcker ett kollektivavtal i 

Europadomstolens ögon för att kravet på lagstöd ska vara uppfyllt. I AD 2013 nr 19 

fanns visserligen ett kollektivavtal, men avtalet i fråga reglerade inte relationen 

mellan arbetstagarna och företagets kunder. Ändå valde Europadomstolen att avvisa 

AD 2013 nr 19 utan en publikation innehållande en motivering som man gjort i fallen 

Wretlund och Madsen. Varför är svårt att säga, i Europadomstolens motivering står 

endast att mot bakgrund av allt material har tillåtlighetskriterierna i artiklarna 34 och 

35 i konventionen inte uppfyllts, även om frågan faller inom domstolens 

kompetens.
66

 Vilka eller vilket av kriterierna som inte har uppfyllts specificeras inte 

närmare än så.  

Det är beklagligt att domstolen avvisade det här specifika fallet eftersom en analys av 

kravet på lagstöd hade varit intressant att se. Både gällande om det faktiskt finns 

något stöd i svensk lag för det alkoholtest som lastbilschaufförerna utsattes för, vilket 

verkar ytterst tveksamt. Ännu mer fascinerande hade det varit att se hur domstolen 

hade hanterat frågan gällande kollektivavtalet som inte reglerade relationen mellan 

bolagets kund och arbetstagarna i fråga. Mot den bakgrunden är det möjligt att om 

domstolen tagit upp fallet för prövning hade möjligtvis den första domen gällande 

alkoholtestning av arbetstagare som konstaterar en kränkning av Artikel 8 funnits för 

framtida vägledning i frågan, vilket i sin tur skulle kunna haft effekten att sätta press 

på lagstiftaren att reglera drog- och alkoholtester av arbetstagare i svensk lagstiftning. 

I dagens rättsläge menar jag att det saknas förutsägbarhet gällande alkohol- och 

drogtester av arbetstagare, vilket gör att rättssäkerheten kan ifrågasättas. Med 

materiell rättssäkerhet menas:  

                                                 

 

66
 Eftersom Europadomstolens motivering inte publicerats gällande AD 2013:19 har dokumentet 

gällande Europadomstolens avvisande vidarebefordrats från ett av ombuden i fallet.  
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 ”... de garantier som finns för att de rättigheter och skyldigheter som lagstiftningen 

ger medborgarna också motsvaras av den praktiska tillämpningen”.
67

  

Det finns visserligen vissa gränser om vad som får förhandlas fram i kollektivavtal 

och gränser för arbetsgivarens arbetsledningsrätt, men det verkar som att man som 

arbetsgivare och facklig organisation trots de här gränserna, ges en möjlighet att 

förhandla bort skyddet för den personliga integriteten i både Europakonventionen och 

regeringsformen. Antingen genom kollektivavtal eller med hänvisning till 

arbetsgivarens arbetsledningsrätt, vilket i sig är märkligt ur ett rättshierarkiskt synsätt. 

Det finns inte ett fullgott skydd för den personliga integriteten i den här frågan. Det 

räcker inte att AD i flera fall har lämnat öppningen för att alkohol- och drogtester 

någon gång kan komma att stå i strid med Artikel 8 i Europakonventionen. För att 

göra rättsläget tydligare krävs lagstiftning som reglerar de alkohol- och drogtester av 

arbetstagare som sker i både offentlig och privat sektor. Det verkar inte rimligt att en 

sådan inskränkning av den personliga integriteten, vilken lagstiftaren uppenbarligen 

velat skydda genom regeringsformen och inkorporeringen av Europakonventionen, 

ska lämnas till kollektivavtal eller principen om arbetsgivarens arbetsledningsrätt.  
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