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Abstract 
 
In this paper, the right to perform drug tests in accordance with the current state of 
regulation in the working life has been analysed. The method used was the traditional 
legal method (den traditionella juridiska metoden) which means that all of the sources 
of law was used. It was concluded that different rules could be applicable depending on 
whether it was a public or private employment. On the public working market the 
question is regulated primary in the “Regeringsrformen” (constitution on goverment) 
with exceptions in, for example, “lagen om offentliga anställning” (the law of public 
employment). For the time beeing, no law exists that directly regulataded drug testning 
in the privat working market. During the writing of this paper a proposal of law, was 
made public, which, in the future could regulate the current question. In the paper, it 
was concluded that a proportioned evaluation between the employers reasons to 
implement the test was to be weighted against the violation of the employees integrity. 
According to court rulings this proportioned evaluation should include, amongst other 
things, what kind of task the worker had and how the testing was carried out. The 
current state of regulation was, in the paper, considered to be in need of clarification 
through law. 
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Sammanfattning 
 
I uppsatsen har rättsläget vad gäller tillåtligheten av drogtester i arbetslivet utretts. 
Metoden som användes i rättsutredningen var den traditionell juridisk metod vilket 
innebar en genomgång av samtliga rättskällor. Det framkom att olika regler kunde vara 
tillämpliga beroende av om det var en offentlig- eller privat anställning. På den 
offentliga arbetsmarknaden reglerades frågan främst i regeringsformen med undantag i 
bland annat lagen om offentlig anställning. Ingen lagstiftning som direkt reglerade 
frågan på det privata området fanns ännu, dock offentliggjordes under utredningens 
gång ett lagförslag som föreslogs reglera frågan. I rättsutredningen framkom att en 
proportionalitetsbedömning mellan arbetsgivarens motiv att genomföra ett drogtest fick 
vägas mot det ingrepp i den personliga integriteten arbetstagaren fick utstå. Enligt 
praxis skulle denna avvägning innefatta bland annat vilken arbetsuppgift den anställde 
hade samt hur testningen genomfördes. Rättsläget ansågs i uppsatsen vara i behov av 
förtydligande genom lag. 
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Inledning 
 
Tester på arbetsmarknaden förkommer i olika former, exempelvis alkoholtester, 
gentester, generella hälsokontroller och drogtestning. Dessa kan utföras av många olika 
anledningar, till exempel: när någon söker ett jobb eller på grund av misstanke om att 
anställd missbrukar alkohol. Dessa tester kan i olika grad kännas integritetskränkande 
för den deltagande. Skilda regler torde vara tillämpliga för dessa olika testers tillåtlighet 
på arbetsmarknaden. Denna uppsatts tar dock endast sikte mot drogtester på 
arbetsplatser och där anställda samt deras arbetsgivare. 
 
”Antalet drogtester på arbetsmarknaden ökar dramatiskt”1 skriver Göteborgs-Posten i en 
artikel från 2005. Under 2007 undersöktes ca 40000 drogtester från olika arbetsplatser 
runtom i Sverige vid Karolinska Universitetslaboratoriet2. Att drogtester i arbetslivet är 
vanligt förekommande råder det nog inget tvivel om. Denna åtgärd kan förstås kännas 
integritetskränkande för den enskilde arbetstagaren. Samtidigt som det för arbetsgivaren 
kan vara viktigt ur arbetsmiljösynpunkt att arbetsplatsen är drogfri. Missbruk av droger 
kan påverkar en arbetstagares förmåga att utföra sitt arbete korrekt och i vissa fall 
säkert. Av detta följer att olika viljor kan finnas hos arbetstagare och arbetsgivare i 
frågan om drogtestning. I denna uppsats skall frågan huruvida en arbetsgivare kan kräva 
att en arbetstagare deltar i drogtestning och om en arbetstagare måste deltaga i dylikt 
test besvaras ur ett rättsvetenskapligt perspektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 http://www.gp.se 
2 http://www.karolinska.se 

http://www.gp.se
http://www.karolinska.se
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Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att fastställa gällande rätt vad gäller tillåtligheten av 
drogtestning i arbetslivet. Följande frågor skall besvaras: 

- När är det för en arbetsgivare tillåtet att genomföra drogtester på sina anställda? 
- När kan en arbetstagare vägra delta i ett av arbetsgivaren anordnat drogtest? 

 

Avgränsning 
 
Utredningen avser endast undersöka förhållandena gällande anställda hos arbetsgivare 
och således ej arbetssökande. Någon vikt kommer ej heller läggas vid vilka påföljder 
som kan bli aktuella vid en vägran till deltagande i ett drogtest. 
 

Metod 
 
Till att börja med genomfördes en informationssökning. Denna informationssökning 
inleddes med att söka i universitetsbibliotekets söktjänst, sökord som exempelvis 
drogtestning, arbetsrätt och integritet användes i olika kombinationer. 
Informationssökning genomfördes även på Librisfjärrsök med samma sökord. Efter 
detta framställdes en disposition över arbetets tilltänkta utformning. Den metod som 
kommer att användas är den traditionell juridisk metod där samtliga rättskällor kommer 
att granskas. Den mest relevanta rättskällan i utredningen har varit arbetsdomstolens 
avgöranden eftersom någon direkt reglering i lag av frågan saknas. De författningar som 
medtagits under rubriken ”författningar” är sådana som omnämnts i rättsfall och i 
doktrin. 
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1 Författningar 
 
Under denna rubrik kommer de lagar som är aktuella för undersökningen behandlas. 
Här kommer även lagförslaget till integritetsskydd i arbetslivet, som offentliggjordes 
den 5 maj i år, att ges visst utrymme. 
 

1.1 Regeringsformen 
 
I denna grundlags 2 kap 6 § föreskrivs:  
 
”Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt 
ingrepp…” 
 
Via detta lagrum ges de offentliganställda i vissa fall skydd för deras fysiska integritet 
gentemot deras arbetsgivare3. Detta skydd kan enligt regeringsformens 2 kap 12 § 
endast begränsas om stöd finns för det i lag. En sådan begränsning finns bland annat i 
lagen om offentlig anställning, 30 §, och lagen om fullmaktsanställning, 11 § (se mer 
nedan). Paragrafen är däremot ej tillämplig på den privata arbetsmarknaden vilket har 
konstaterats av Arbetsdomstolen4. 
 
Det bör utrönas vad som innefattas av lagtextens uttryck det allmänna. Detta omfattar 
dels allmänna verkställande organ, dels normgivande organ som beslutar om 
offentligrättsliga föreskrifter som är betungande för den enskilde. Det innefattar även 
landsting, kommuner och privaträttsliga organ med offentligrättsliga 
förvaltningsuppgifter delegerade via 11 kap 6 § 3st regeringsformen.5  
 
För att kunna ta reda på hur långt detta rättsliga skydd mot de allmänna sträcker sig bör 
omfattningen av uttrycken påtvingad och kroppsligt ingrepp försöka fastställas. I 
förarbetena ges inte någon tydlig förklaring av vad begreppet påtvingat innefattar. Sker 
dock ingreppet under hot om våld bör det under alla omständigheter anses som 
påtvingat.6 Frågan har uppkommit i Arbetsdomstolen där en busschaufför anställd av 
Statens järnvägar beordrades att undergå psykiatrisk undersökning. Den påföljd som 
hade blivit aktuell vid vägran från den anställde var omplacering inom ramen för dennes 
anställning. Arbetsdomstolen menade att undersökningen var att anse som ett påtvingat 
ingrepp eftersom det dels förelåg ett hot om omplacering och att undersökningen var 
beordrad.7 
 
I förarbetena nämns att läkarundersökning samt smärre ingrepp som vaccination, 
blodsprovstagning och liknade företeelser räknas som kroppsligt ingrepp.8 Enligt 
Justitieombudsmannen uttalanden faller bland annat detta inom begreppet: 
tvångsinjicering av lugnande medel9, tvångsmedicinering10 och alkoholtester via 
utandningsprov11. Däremot har frågan huruvida urinprovstagning faller inom detta 
                                                
3 SOU 2002:18 s. 163 
4 AD 1991 nr 45 
5 SOU 2002:18 s. 164 
6 Westregård, Annamaria J. Integritetsfrågor i arbetslivet s. 245 
7 AD 1984 nr 94 
8 Prop. 1975/76:209 s. 147 
9 JO 1995/96 s. 126 
10 JO 1983/84 s. 192 
11 JO 1993/94 s. 288 
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begrepp givits utlåtanden både för och emot och det påpekas även av 
Justitieombudsmannen att frågan inte är utred i förarbetena.12  
 
Vidare kan frågeställningen uppkomma om en offentlig arbetsgivare alltid handlar i 
rollen som det allmänna. Annemari Westregård menar i sin doktorsavhandling13 att så 
inte är fallet utan att det beror på motivet till handlandet och exemplifierar detta på 
följande sätt: En totalförsvarsanläggning har visitering av sina anställda vid utpassering 
från arbetsplatsen. I det ena fallet eftersöks sekretessbelagda dokument som skulle 
innebära en risk för rikets säkerhet om de kom ut. I det andra fallet eftersöks privata 
dokument kopierade med arbetsplatsens kopiator i strid mot arbetsgivarens 
ordningsföreskrifter. I det första fallet agerar arbetsgivaren för det allmännas intresse 
och i det andar fallet för sitt eget intresse som arbetsgivare. Det avgörande för vilken 
roll den offentliga arbetsgivaren tar är således beroende av, för vems intresse och i 
vilket syfte undersökningen utförs.14 
 

1.2 Europakonventionen för de mänskligarättigheterna 
 
I Europakonventionens artikel 8 stadgas följande: 
 
”1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin 
korrespondens.” 

”2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med 
stöd av lag och om det i ett 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.” 

Europakonventionen är endast förpliktande för konventionsstaterna och gäller främst 
mellan staten och den enskilda. Konventionen kan dock indirekt gälla enskilda emellan. 
Detta genom att konventionsstaten kan ha en positiv plikt att vidtaga åtgärder för att 
skydda den enskilde mot kränkningar från andra enskilda. Har exempelvis en enskild 
handlat konventionsstridigt mot en annan enskild kan, under vissa förutsättningar, staten 
ha brutit mot artikel 8 genom att inte tillförsäkrat den enskilde tillräckligt skydd .15  På 
grund av att europakonventionen nu är en del av svensk rätt har vi två regelsystem som 
reglerar fri och rättigheterna. På flera punkter överensstämmer regeringsformens 2 kap 6 
§ med artikel 8. Bland annat innefattar bägge regleringarna förbjud mot 
blodprovstagning.16 I propositionen till inkorporeringen av Europakonventionen nämns 
att konventionen förväntas förstärka fri och rättigheterna. Vidare anses skyddet nu eller 
i framtiden vara större än det som ges av regeringsformen och medborgarna har rätt att 
åberopa den lagstiftning som ger det bästa skyddet.17 
 
Huruvida drogtester av privatanställda är konventionsstridig har tagits upp av 
Arbetsdomstolen18. Domstolen fann att drogtestning kunde vara konventionsstridig men 

                                                
12 JO 1984/85 s. 227, JO 1988/89 s. 351 och 1993/84 s. 288 
13 Westregård, Annamaria J. Integritetsfrågor i arbetslivet 
14 Westregård, Annamaria J. Integritetsfrågor i arbetslivet s. 221ff 
15 SOU 2002:18 s. 162 
16 Westregård, Annamaria J. Integritetsfrågor i arbetslivet. s. 287 
17 Prop. 1993/94:117 s. 39 
18 AD 1998 nr 97 
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detta berodde på vissa omständigheter vilka var; arbetsgivarens intresse att utföra testet, 
graden av ingrepp i den enskildes integritet och sättet testet utfördes på. Målet19 
prövades även av Europadomstolen. De ansåg att drogtestning förvisso inte hade direkt 
stöd i lag. Domstolen hänvisade till den så kallade svenska modellen där sådana frågor 
kan regleras via arbetsledningsrätten och menade att drogtestningen på grund av detta 
ändå kunde genomföras i överensstämmelse med lag. I fallet ansågs även en utarbetad 
drogpolicy förelegat vilket bedömdes vara av vikt för förutsägbarheten av 
drogtestningen hos de anställda.  
  

1.3 Arbetsmiljölagen 
 
I arbetsmiljölagen finns ej några specifika bestämmelser rörande drogtestning av 
anställda. Däremot står följande skrivet i arbetsmiljölagens 3 kap 2 §: 
 
 ”Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren 
utsätts för ohälsa eller olycksfall”  
 
Vidare stadgas det i 3 kap 4 §: 
 
 ”Arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de 
åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö” 
 
Dessa två paragrafer medför att arbetsgivare får genomföra läkarundersökningar och 
hälsokontroller på arbetstagare. Det kan även utläsas ur 3 kap 2 § att en skyldighet att 
genomföra sådana kontroller kan föreligga. Även måste arbetstagaren för att få utföra 
vissa arbetsuppgifter medverka i dessa undersökningar20. Däremot får ej sådan 
undersökningar genomföras med tvång. Bestämmelsen i 4 § kan i vissa fall påverka den 
enskildes anställningsavtal så att en skyldighet till medverkan uppkommer.21 I en AD-
dom22 prövades frågan mer specifikt rörande drogtestning. Under de omständigheterna 
som förelåg i målet (se nedan under rättspraxis) ansågs en skyldighet att medverka i 
drogtestning väl stämma överens med det medansvar som 4 § stipulerar för 
arbetstagarna. 
 
I 4 kap 5 § fastställs att Arbetsmiljöverket kan, med bemyndigande av regeringen, 
föreskriva skyldighet att föranstalta om läkarundersökning. Om läkarundersökningen 
skrivs i förarbetena att undersökningen både kan omfatta undersökning för att få 
anställning och även regelbunden undersökning under anställningen23. Sådana 
föreskrifter finns i till exempel järnvägssäkerhetslagen 16 § där följande stadgas: ”Den 
som driver verksamhet får inte tilldela någon arbetsuppgifter av betydelse för 
säkerheten utan att denne har genomgått läkarundersökning som utvisar att hinder av 
hälsoskäl inte föreligger”. Den som har arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten skall 
regelbundet genomgå läkarundersökning. Verksamhetsutövare får från sådana 
arbetsuppgifter avstänga den som inte följer ett åläggande att genomgå undersökning”. 

                                                
19 Application no. 46210/99 
20 Westregård, Annamaria J. Integritetsfrågor i arbetslivet s. 387 
21 Junesjö, Kurt. Jakten på den perfekta arbetskraften s. 45 
22 AD 1991 nr 45 
23 Prop. 1976/77:149 s. 298 



 9 

Liknade föreskrifter finns även inom bland annat blyarbete och rökdykning24. Hur 
prover skall tas och hur de skall behandlas regleras utförligt i föreskrifterna. 

1.4 Lagen om offentlig anställning 

Tidigare nämnda grundläggande skydd och rättigheter i 2 kap 6 § regeringsformen och 
Europakonventionens artikel 8 får endast enligt 2 kap 12 § regeringsformen begränsas 
genom lag. I Lagen om offentlig anställning begränsas denna rättighet i dess 30 §. 
Denna paragraf har följande lydelse:  

”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.” 

De individer lagen tar syfte på framgår av 1 och 2 §§, vilka är: riksdagen och dess 
myndigheter, myndigheterna under regeringen och arbetstagare hos kommuner och 
landsting med sådana riskfyllda arbetsuppgifter som avses i 30 §. I förarbetena25 nämns 
bland annat följande arbetstagare: lokförare, helikopterförare, bussförare och viss typ av 
medicinsk personal. Lagen omfattar däremot inte anställda vid statliga eller kommunala 
bolag.26 Syfte med de regelbundna hälsoundersökningarna är att förebygga risker för 
olyckor som typiskt sett skulle kunna inträffa, i exempelvis trafiken.27 
 
Varken 30 § eller dess förarbeten ger arbetsgivare rätt att beordra deltagande i en 
hälsoundersökning. Om den anställde ej vill deltaga kan arbetsgivare i stället, med stöd 
av arbetsledningsrätten, beordra arbetstagaren till en annan arbetsuppgift som ej kräver 
hälsoundersökning. Finns ej möjlighet till annan arbetsuppgift kan arbetsgivaren säga 
upp den anställde. Vidare kan ej heller en undersökning som inte är periodisk avkrävas 
den anställde och inte heller får slumpmässiga urval till tester göras.28 Inom den 
offentliga sektorn finns många arbetstagare som ej omfattas av 30 §. Detta dels för att 
skyddsintresset ej är uppfyllt och/eller inget kollektivavtal har träffats som reglerar 
frågan.29 
 
Kollektivavtal måste träffas för att arbetsgivaren skall genomföra någon form av 
hälsoundersökning. Detta medför således att de fackliga organisationerna har fått en 
vetorätt mot undersökningarna i och med deras möjlighet att vägra ingående av 
kollektivavtal. Ett syfte med 30 § är att tillgodose det allmännas skyddsintresse.  För att 

                                                
24 Arbetarskyddstyrelsens föreskrifter (1992:17) om bly och Arbetarskyddstyrelsens föreskrifter (1986:6) 
om rökdykning. 
25 SOU 1991:29 s. 28 
26 Holmberg, Barbro. Kontroll och förtroende, om drogtestning i arbetslivet s. 34 
27 Prop. 1993/94:65 s. 112 
28 SOU 2002:18 s. 165 
29 Westregård, Annamaria J. Integritetsfrågor i arbetslivet s. 336 



 10 

kunna tillgodose detta syfte förutsätts att de fackliga organisationerna och arbetsgivaren 
har detta i åtanke vid kollektivavtalstecknandet. Risken finns att arbetstagarsidan vid 
konflikt endast tillgodoser sina uppdragsgivares intressen och därmed faller den delen 
av 30 § syfte. Kollektivavtal har träffats både inom den statliga och kommunala sektorn 
angående hälsoundersökningar, med stöd i 30 §.  Exempelvis finns AB 05 som är giltig 
på det kommunala området. Avtalets 7 § tar sikte på hälsoundersökningar där det 
fastställs att en arbetstagare med arbetsuppgifter där brist i dennes hälsotillstånd kan 
medföra risker för, bland annat, människors liv eller personlig hälsa, efter uppmaning av 
arbetsgivaren, skall genomgå regelbundna hälsoundersökningar. 30 
 
Vad innefattar uttrycket hälsoundersökning och nödvändig i 30 §? Till att börja med 
kan konstateras att det ej åsyftar några undersökningar vilka ger något annat än 
obetydliga men. Inte heller kan det innefatta större operativa ingrepp.31 I förarbetena32 
nämns inte mer än att hälsoundersökningen kan omfatta exempelvis undersökning av 
syn, hörsel och andra sinnen. Det nämns även att denna kontroll skall ske 
återkommande. Huruvida en undersökning får anses som nödvändig eller ej kan variera 
beroende yrkesgrupp, arbetsuppgift och individ. Trots att frågan om drogtester var 
aktuell vid lagens tillkomst har detta ej omnämnts i förarbetena. Spår av narkotika 
behöver inte nödvändigtvis ha något värde i bedömningen av arbetstagarens 
hälsotillstånd och 30 § borde då ej vara tillämplig. Till exempel ger ett drogtest utslag 
vid bruk av cannabis även om bruket skedde vid ett enskilt tillfälle. Har däremot 
arbetstagaren ett drogmissbruk som påverkar dennes hälsa kan paragrafen vara 
tillämplig.33  
 
En offentlig arbetsgivare kan således åberopa att drogtestet faller inom begreppet 
hälsoundersökning eller utgå ifrån att det ej omfattas av denna lagstiftning. I det första 
fallet kan arbetsgivaren vid kollektivavtalsframställandet ta in regler om testningen i 
avtalet och därmed testa de arbetstagare som faller inom paragrafens och 
kollektivavtalets bestämmelser. I det andra fallet kan arbetsgivaren antingen inte 
genomföra drogtester för att det är ett ingrepp som strider mot regeringsformens 2 kap 6 
§ eller genomföra drogtester med stöd i arbetsledningsrätten och med ytterliggare stöd i 
annan lagstiftning, exempelvis arbetsmiljölagen.34 
 

1.5 Lagen om fullmaktsanställning 
 
I lagens 11 § stadgas följande: 
 
”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.” 
 
Lagen gäller enligt dess 1 § arbetstagare som är anställda med fullmakt hos myndigheter 
under regeringen, främst gäller den således ordinarie domare och liknade statliga 
tjänstemän. Arbetsgivaren får genomföra läkarundersökningar om grund för 
undersökningen finns. I motsatts får ej slumpmässiga undersökningar genomföras med 
                                                
30 Westregård, Annamaria J. Integritetsfrågor i arbetslivet s. 336f 
31 Westregård, Annamaria J. Integritetsfrågor i arbetslivet s. .340 
32 Prop. 1993/94:65 s 112 
33 Westregård, Annamaria J. Integritetsfrågor i arbetslivet s. 341 
34 Westregård, Annamaria J. i Liber amicorum Reinhold Falkbeck s. 661 
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stöd i lagen.35 I lagens förarbeten36 nämns angående innebörden av jämförligt 
förhållande att det bland annat kan innefatta alkoholmissbruk. Alkoholmissbruket 
behöver ej vara av sjukdomskaraktär för att undersökningen skall få ske. Vägrar en 
arbetstagare till medverkan i förordnad undersökning kan denne avstängas. Vilken 
arbetsrättslig åtgärd som sedan kan bli aktuell skiljer sig åt beroende på vilken typ av 
fullmaktsanställning som arbetstagaren innehar.37 Det specificeras ej i förarbetena 
vilken typ av undersökning som avses med läkarundersökning. Det kan dock antas att 
undersökningsmetoden får vara adekvat för att kunna fastställa vilken sjukdomsorsak 
som gör arbetstagaren oförmögen att fullgöra sina arbetsuppgifter. I motsats borde 
sjukdomar som ej påverkar arbetstagarens förmåga till fullgörande av sina 
arbetsuppgifter inte få undersökas enligt lagen. Den undersökningsmetod som vållar 
minst obehag för den anställde skall väljas och metoder som förorsakar annat än 
obetydliga men bör inte få genomföras38 

1.6 Personuppgiftslagen 
 
Denna lag tar sikte på själva behandlingen av personuppgifter. När en arbetsgivare 
genomför hälsokontroller i form av bland annat drogtester på arbetstagare behöver detta 
inte omfattas av lagen. Däremot är detta beroende av vilket sätt arbetsgivaren behandlar 
uppgifterna som framkommer vid en hälsokontroll. Personuppgiftslagens regler kan 
bland annat bli aktuell om uppgifterna från undersökningen lagras i register eller 
automatiserad form. Det faktum att ett intyg från en medicinskunderökning endast läggs 
till i en personakt behöver inte nödvändigtvis medföra att peronsuppgiftslagen blir 
tillämplig.39 
 
1.7 SOU 2009:44 Integritetsskydd i arbetslivet 
 
Denna offentliga utredning är ett förslag till lag om integritetsskydd i arbetslivet. 
Lagförslaget tar främst sikte på att skydda arbetstagares personliga integritet och har för 
avsikt att endast reglera förhållandet mellan arbetstagare och deras arbetsgivare. Med 
arbetstagare avses här även arbetssökande, de som söker eller fullgör praktik och även 
inhyrd eller utlånad arbetskraft.40 Det konstateras i lagförslaget att skyddet för den 
anställde mot hälsokontroller är svagt. Detta för att en anställd, för att få åtgärden 
prövad, måste vägra till medverkan och därmed riskera att bli uppsagd från sin 
anställning. Prövningen om huruvida den anställde varit skyldig att medverka sker i så 
fall i samband med en uppsägningstvist. I utredningen menas att rättsläget bör 
förtydligas i en egen lag. 41 
 
Lagförslaget reglerar främst i 7-12 §§ frågan om medicinska undersökningar i 
arbetslivet. Den 7 § föreslås bland annat innehålla följande lydelse:  
 
”Med medicinska undersökningar förstås i denna lag hälsoundersökning och alkohol- 
narkotika- eller annat drogtest.” 
 

                                                
35 SOU 2002:18 s. 166 
36 Prop. 1965:60 s 194 
37 SOU 2002:18 s. 166. 
38 Westregård, Annamaria J. Integritetsfrågor i arbetslivet s. 339 
39 SOU 2009:44 s. 161 
40 SOU 2009:44 s. 19 
41 SOU 2009:44 s. 211ff 
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Med narkotika menas allt som faller inom narkotikalagstiftningen. Med drogtest avses 
dels test för dopningsmedel enligt lagen om förbjud mot vissa dopningsmedel och 
droger som omfattas av lagen om vissa hälsofarliga varor. 42 
 
Den 8 § har föreslagits följande lydelse: 
 
”En arbetsgivare får begära att en arbetstagare skall genomgå en medicinsk 
undersökning eller delge 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 motiverar 
åtgärden.” 
 
Bestämmelsen syftar på information från undersökningar som arbetsgivaren kan härleda 
tillbaka till en enskild arbetstagare. Genomförs en undersökning inom 
företagshälsovården på en arbetstagare och arbetsgivaren ej får taga del av resultatet är 
inte bestämmelsen tillämpbar. Med godtagbart ingrepp i arbetstagarens personliga 
integritet får samtliga omständigheter i det enskilda fallet vägas samman. Bland annat 
bör faktorer som hur ingripande undersökningen är, omständigheter kring 
undersökningens utförande samt om syftet med undersökningen kan genomföras på ett 
mindre ingripande sätt, vägas in i uttrycket godtagbart ingrepp.43 
 
 I lagförslagets 10 § ges två särskilda förutsättningar för ingreppets godtagbarhet. 
Arbetstagarens samtycke påverkar ej regleringens tillämpbarhet. Om en arbetstagare ger 
samtycke till att prov från en undersökning behandlas på ett, i regleringens avseende, 
icke godtagbart sätt är detta ändå ej i överensstämmelse med lagförslagets regel. Till 
skillnad från lagen om offentlig anställning 30 § får här undersökningar inte bara göras 
periodiskt utan även slumpmässigt och undersökningar på förekommen anledning får 
ske.44 
 
Vilka ändamål som skall anses som berättigade i 8 § anges i 9 §: 
 
”En begäran enligt 8 § får göras bara om ändamålet med åtgärden är 
1. att bedöma tillståndet hos en arbetstagare som har eller avses få sådan 
arbetsuppgifter där brist 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 rehabilitering 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.” 
 
Första punkten avser arbetstagare med särskilt riskfyllda arbetsuppgifter och där 
skyddsintresset kan riskeras om denne brister i det medicinska tillståndet eller är 
drogpåverkad. Punktens ändamål motsvarar 30 § lagen om offentliganställnings 
ändamål. Regleringen är även tillämpar där arbetstagaren utsätter sig själv för risker. 
De kontrollåtgärder som kommer i fråga för tredje punkten är främst drogtester. För att 
undersökning skall få göras med stöd i denna punkt måste skälen vara starka. 
Exempelvis kan det röra sig om en verksamhet där arbetstagarnas drogfrihet är en 
förutsättning för att förtroende till den bedrivna verksamheten över huvud skall kunna 

                                                
42 SOU 2009:44 s. 423 
43 SOU 2009:44 s. 424f 
44 SOU 2009:44 s. 425 
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förekomma. Skulle förtroendet försvinna riskeras även verksamheten att upphöra 
(jämför med AD 2001 nr 94 nedan).45 
 
Lagförslagets 10 § reglerar de grundläggande förutsättningarna för att en undersökning 
skall anses som godtagbar enligt 8 § och har givits följande lydelse: 
 
”En begäran enligt 8 § kan framstå som godtagbart ett ingrepp bara om 
- den medicinska undersökningen genomförs av hälso- och sjukvårdspersonal, och om 
- prov som tas vid alkohol- narkotika- eller annat drogtest analyseras av ett 
laboratorium som är ackrediterat för uppgiften enligt lagen (1999:1119) om teknisk 
kontroll eller av ett motsvarande laboratorium som är ackrediterat för uppgiften enligt 
lagstiftning i annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). 
Vad som avses i första stycket gäller dock inte provtagning av utandningsluft” 
 
Sker undersökning i strid mot bestämmelsen är den ej att anse som ett godtagbart 
ingrepp. Den andra strecksatsen medför att det i dagsläget troligtvis endast är urinprov 
som kommer att bli aktuellt för drogtester. Detta på grund av att urinprov i alla fall just 
nu är den enda ackrediterade testmetoden.46 
 
Lagförslagets 11 § har följande lydelse: 
 
”I kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation får 
bestämmas att en begäran enligt 8 § får göras även för något annat berättigat ändamål 
än som anges i 9 §. 
Sådana kollektivavtal får tillämpas också på arbetstagare som inte är medlem i den 
avtalsslutande arbetstagarorganisationen, om de sysselsätts i ett sådant arbete som 
avses med avtalet.” 
 
Första stycket innebär att kollektivavtal får slutas om medicinsk undersökning som 
frångår 9 § endast om det är för något annat berättigat ändamål. Vad som i detta fall 
avses med annat berättigat ändamål säger utredarna att detta ”får avgöras av 
rättstillämparna”. Lagregelns andra stycke omfattar även arbetssökande.47 
 
Av 12 § i lagförslaget följer: 
 
”Om det i en annan lag eller författning som meddelats med stöd av lag finns 
föreskrifter om medicinska undersökningar gäller de föreskrifterna.” 
 
Det finns i vissa lagar och förordningar, som reglerar områden med speciella 
förhållanden, särskilda bestämmelser om medicinska undersökningar. Dessa 
specialbestämmelser skall givas företräde framför lagförslagets regler.48 
 
 
 
 
 
 

                                                
45 SOU 2009:44 s. 426f 
46 SOU 2009:44 s. 299,427 
47 SOU 2009:44 s. 428 
48 SOU 2009:44 s. 429 
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2 Praxis 
 
Under denna rubrik kommer den rättspraxis som framkommit på området 
sammanfattats. Fem rättsfall från Arbetsdomstolen av intresse för undersökningen har 
hittats varav ett fall även upptogs till Europadomstolen. Efter flertalet av rättsfallen 
kommer även vissa synpunkter från doktrin angående domstolens avgöranden 
framläggas. 
 

2.1 AD 1984 nr 94 
 

2.1.1 Bakgrund 
 
Bussföraren Gösta genomgick på föranstaltande av Statens Järnvägar (SJ) fyra 
läkarundersökningar. Gösta menade att dessa läkarundersökningar står i strid med 2 kap 
6 § regeringsformen. Detta dels för att undersökningarna utgjort ett påtvingat ingrepp 
och dels för att det lagstöd som krävs i lagens 11 kap 10 § för frångående från 2 kap 6 § 
saknas för åtgärden. Gösta upplevde att han blivit beordrad till läkarundersökningarna. 
Staten menar att SJ haft författningsenlig rätt att utföra föreskrifter om 
läkarundersökningar. Staten menade att det endast rört sig om "frivilliga, kortvariga 
samtal med läkare" och att dessa kunde ses som en service till Gösta.  
 

2.1.2 Domskäl och domslut 
 
AD menade att Gösta var beordrad till undersökningen och inga antydningar om 
undersökningens frivillighet fanns. Vidare gjordes ej några försök till att inhämta 
Göstas medgivande och underlåtenhet till deltagande kunde rimligtvis antas vara ett 
åsidosättande av lydnadsplikten. 
 
AD konstaterade att denna typ av läkarundersökning är att anse som ett kroppsligt 
ingrepp även om det i detta fall endast rörde sig om undersökning i psykiatrisk form.  
Det ansågs även att SJ:s föreskrifter om läkarundersökning ej tillkommit för deras 
intresse som arbetsgivare utan snarare för att offentliga funktioner skulle fullgöras på ett 
riktigt sätt. Läkarundersökningen ansågs därav utförd på offentligrättslig grund och 
därmed var det fråga om myndighetsutövning. AD menar att frågan om ett ingrepp är 
påtvingat i regeringsformens mening är svår att svara på. Dock borde skyddet ej endast 
omfatta utövande av polisiärt våld eller liknade. Även hot om andra sanktioner bör 
innefattas i uttrycket påtvingat. AD ansåg att läkarundersökningen i det aktuella fallet 
varit påtvingat. Med grund i ovanstående fann AD att SJ:s föranstaltade 
läkarundersökning stod i strid med regeringsformens 2 kap 6 §. 
 

2.1.3 Doktrin om AD 1984 nr 94 
 
Detta fall är det enda fallet där det prövats huruvida regeringsformen är tillämplig på 
den offentliga sektorn. Domen fick justitiedepartementet att reagera och detta gav i 
slutändan upphov till lagen om offentlig anställnings 30 §.49 Detta rättsfall är ett 
                                                
49 Westregård, Annamaria J. i Liber amicorum Reinhold Falkbeck s. 659f 
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exempel på att en offentlig arbetsgivare kan uppträda i rollen som det allmänna. Därmed 
blir 2 kap 6 § regeringsformen tillämpbar.50 
 

2.2 AD 1991 nr 45 
 

2.2.1 Bakgrund 
 
Sundsvalls Ställnings AB arbetade med byggnadsställningsmontage under åren 1989-90 
för Ortvikens pappersbruk i Sundsvall där de var delaktiga i pappersbrukets omfattande 
om- och nybyggnadsarbeten. Bolaget hade ca 100 anställda ställningsmontörer. Till den 
verkställande direktören hade det framställts misstankar om att någon av dessa montörer 
missbrukade cannabis. Efter överläggning med företagshälsovården och sammanträde 
med skyddskommittén beslutades att urinprovstagning skulle genomföras på samtliga 
anställda, även innefattande bolagsledningen. Detta för att utröna om något missbruk 
förelåg och i så fall möjliggöra åtgärder. Två av montörerna vägrade dock att deltaga i 
urinprovstagningen emedan de ansåg denna utgöra ett ingrepp i deras personliga 
integritet. Bolaget menade att de två montörerna ej under rådande omständigheter kunde 
fortsätta med ställningsmontage och att omplaceringsmöjligheter inte fanns. Efter flera 
misslyckade försök att övertala de två montörerna till deltagande i provtagningen sades 
de upp från anställningen. Den grundläggande tvisten i fallet var huruvida saklig grund 
för uppsägning förlegat. 
 

2.2.2 Domskäl och domslut 
 
I inledningen av AD:s domskäl konstaterades efter expertutlåtande att cannabis redan i 
mindre omfattande användning påverkar en individs varseblivning, reaktionsförmåga 
och omdöme. Det fastställdes även att den testmetod som valts var etablerad och än 
tillräckligt säker undersökningsmetod. 
 
AD menade att det utan tvivel kunde träffas avtal om narkotikatestning i denna typ av 
verksamhet eftersom testet är avsett att tillgodose säkerhet på en arbetsplats som kräver 
god reaktionsförmåga, gott omdöme och skärpt uppmärksamhet. Dock innebar ej detta 
att vägran till deltagande kunde leda till uppsägning. I detta fall hade det ej funnits 
något avtal om drogtestning, varken i kollektivavtalet eller de enskilda 
anställningsavtalen. AD konstaterade sedan att de i tidigare praxis ej givits utrymme för 
arbetsgivare att genomföra kontrollåtgärder av olika slag med härledning ur 
arbetsledningsrätten. 
 
AD tager sedan upp arbetsmiljölagens 3 kap 4 § där det föreskrivs att arbetstagare skall 
medverka till att åstadkomma en tillfredsställande arbetsmiljö och följa givna 
föreskrifter samt iaktta den försiktighet som behövs för att förebygga ohälsa och 
olycksfall. I förarbetena till ovan stående lagstiftning uttalas att en arbetstagare som ej 
följer skyddsföreskrifter på en arbetsplats ytterst kan bli skild från sin anställning. Har 
dock den anställde rimlig grund för sin vägran kan detta innebära att giltigt skäl för 
uppsägning ej föreligger51. 
 
                                                
50 Westregård, Annamaria J. Integritetsfrågor i arbetslivet s. 222 
51 Prop 1976/77:149 
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Utgångspunkten var enligt AD att det fanns en intressekollision mellan säkerheten på 
arbetsplatsen och den personliga integriteten för de anställda. I detta fall ansågs att 
skyddsintresset var avsevärt viktigare dessutom förelåg i fallet misstanke om 
cannabismissbruk av arbetstagare. Det ingrepp i den personliga integriteten som skett 
bedömdes vara ringa och metoden testet genomfördes på var väl avvägd och gottagbar. 
 
Domstolen ansågs att arbetsgivare hade rätt enligt anställningsavtalen att ställa som 
villkor att arbetstagarna deltog i urinprovstagning. Detta under de aktuella 
förutsättningarna där ställningsmontering förkom och att åtgärden utfördes för att främja 
säkerheten på arbetsplatsen. Dessutom fanns en skyldighet för arbetstagaren att 
medverka i provtagningen och vid vägran kan denne skiljas från sin anställning. För att 
den anställde skall få uppsägas måste dock en helhetsbedömning av anledningen till 
vägran göras och övriga omständigheter i det specifika fallet bedömas. AD poängterar 
slutligen att dessa ovanstående ställningstaganden endast gäller detta specifika fall och 
att de ej uttalats sig om vad som kan gälla i fall skilda från detta.  
 
AD ansåg slutligen att de två ej blivit uppsagd på saklig grund. Detta eftersom 
tillräcklig betänketid för deras ställningstagande att inte medverka i testerna ej givits. 
 

2.2.3 Doktrin om AD 1991 nr 45 
 
Domen har fått en större betydelse än vad som kan läsas ur den. Detta på grund av att 
ingen arbetstagare vågar pröva de rättsliga principerna i den oklara domen. Det beror 
antagligen på att de ej vill utsätta sig för risken att förlora anställningen. En slutsats som 
kan dras av domen är att anställda på en riskfylld arbetsplats kan påtvingas ett drogtest 
med hot om att den anställde annars kommer att sägas upp. Detta gäller åtminstone 
under förutsättningen att det rör sig om testning efter cannabis under kontrollerade 
former och att testets utförs i form av ett urinprov. Med riskfyllda avses ej risker av 
ekonomiskt slag utan risker för hälsa eller säkerhet. Det anses i domen möjligt att 
teckna både kollektivavtal och enskilda anställningsavtal i frågan när det gäller så pass 
riskfyllt arbetet som ställningsbygge. Trots detta bör det fastslås att det ej på 
avtalsmässig väg går att tvinga arbetstagaren till medverkan i testningen.52  
 
En vägran att underkasta sig kollektivavtalsregleringar om drogtestning borde inte 
kunna leda till allmänt skadestånd för brott mot kollektivavtal. Detta för att regleringen i 
sig får anses vara av personlig art. Domstolen klargör ej heller huruvida ett avtal om 
testning som ingås på andra grunder än säkerhetsmässiga kan vara giltigt. Domstolen 
menade också att giltigheten av bestämmelser, grundade i arbetsledningsrätten, om 
kontrollåtgärder måste bedömas i förhållande till den problematik som är förknippade 
med frågan. Trots detta måste slutsatsen från domen bli att arbetsgivaren ensidigt kan 
besluta om drogtestningens införande. Detta på grund av att AD ansåg att drogtestet 
arbetsgivaren, utan samförstånd med arbetstagarsidan men med stöd från 
skyddskommitté, infört skapat en skyldighet för arbetstagarna att medverka. Detta 
ansågs giltigt fastän ingen avtalsutfästelse härom fanns från vare sig arbetstagaren själv 
eller dennes fackliga företrädare.53  
 
I fallet testades samtliga anställda, dock prövades endast tillåtligheten att testa de två 
ställningsmontörerna av domstolen. Hade det istället prövats huruvida en tjänsteman vid 

                                                
52 Junesjö, Kurt. Jakten på den perfekta arbetskraften s. 49f 
53 Källström, Kent. Alkoholpolitik och arbetsrätt s. 71f 
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bolaget fick testas skulle möjligen utgången i fallet ha blivit annorlunda. Detta eftersom 
testningen varit svårt att berättiga med motiven om en säker arbetsmiljö med 
förutsättningen att tjänstemännen ej utförde en riskfylld arbetsuppgift.54 
 

2.3 AD 1998 nr 97 
 

2.3.1 Bakgrund 
 
Kärnkraftanläggningen OKG AB träffade med alla anställdas fackliga organisationer 
utom Elektrikerförbundet (Förbundet) 1993 ett lokalt kollektivavtal gällande 
drogtestning av de kollektivavtalsbundna anställda på anläggningen. 1994 beslutade 
OKG att denna testning även skulle gälla Elektrikerförbundets medlemmar. 
Drogtestning skulle ske var tredje år och avsåg alkohol och cannabisbruk. 
Cannabistestet genomförande gick till på följande sätt: Den anställde fick lämna 
urinprov i ett i förväg iordningställt toalettrum med plomberade vattenkranar och färgat 
toalettstolsvatten, den anställde övervakades ej vid provlämnandet. Den anställde tilläts 
ej taga med något in i provtagningsutrymmet och temperatur på avlagda test 
kontrollerades efter testet för att inte fusk skulle förekomma. Tvisten gällde huruvida 
Inga-Lill Wretlund, som var anställd som lokalvårdare vid OKG, var skyldig att deltaga 
i drogtesterna. Förbundet hävdade att drogtestningen stred mot artikel 8 punkt 1 i 
europakonventionen, kollektivavtalet (kraftverksavtalet) och sekretesslagen. Dessutom 
skulle det strida mot det enskilda anställningsavtalet och om det ej stred mot 
kraftverksavtalet skulle frågan anses vara oreglerad. 
 

2.3.2 Domskäl och domslut 
 
AD började med att konstatera att ingen lagstiftning finns gällande drogtestning på 
arbetsplatser och föregående rättsfall tas upp (AD 1991 nr 45). AD diskuterade sedan 
frågan om testningen kan strida mot artikel 8 punkt 1 i Europakonventionen. De ansåg 
att så kunde vara fallet beroende på, under vilka omständigheter testningen genomförts 
till exempel graden av integritetskränkning, anledningen till genomförandet samt även 
hur testet genomförts. 
 
OKG bedriver enligt AD en verksamhet som innefattar höga risker vilka beror på bland 
annat radiologiska arbetsmiljöer, förekomst av elledningar med hög spänning, tunga 
transporter och tunga lyft. Säkerhetskraven från myndighetens sida är höga och 
kärnkraftinspektionen uppmuntrar till att drogtester genomförs som ett led i en drogfri 
arbetsmiljö. Även vid detta fall diskuterades Arbetsmiljölagens tillämplighet på fallet. 
AD menade att ett företag som bedriver en sådan verksamhet som OKG kan, i 
överensstämmelse med Arbetsmiljölagens 3 kap 4 §, genom arbetsledningsrätten 
genomföra drogtestning. Det är även i linje med nämnda lag att arbetstagarna 
medverkar till denna testning. OKG hade starkt intresse att genomföra drogtester på sina 
anställda, framförallt de som jobbar inom områden med särskilda risker, för att skapa en 
drogfri arbetsmiljö. AD ansåg vidare att även om en arbetstagare ej jobbar inom ett 
område med särskilda risker på företaget fanns flertalet skäll att låta även dessa testas. 
Detta på grund av att det skulle var en svår uppgift att specificera vem som skulle testas, 
rimligen kommer det inträffa att en arbetstagare på arbetsställe med låg risk förflyttas 
                                                
54 Westregård, Annamaria J. Integritetsfrågor i arbetslivet s. 98 



 18 

till ett med högrisk och dessutom finns intresse för ett bolag av denna karaktär att utåt 
sett visa att de verkar för en totalt drogfri miljö och därmed testar samtliga anställda på 
arbetsplatsen. 
 
Gällande den integritetskränkning drogtestet i detta fall inneburit yttrar AD att 
drogtesterna utförs inom ramen för företagshälsovården och att testerna analyserats vid 
ett ackrediterat laboratorium. Vidare ansågs inte testets utförande på något sett vara 
förnedrande för den anställde och testet var obetydligt integritetskränkande. AD fann 
med grund i ovanstående och övriga omständigheter runt testningen att dess 
genomförande inte kunna göra arbetstagaren fri från skyldighet att deltaga. Vad gäller 
alkoholtestet konstaterar AD att alkohol till skillnad från narkotika är lagligt och 
accepterat av samhället. Den testmetod som användes var inte heller säker utan kunde 
enligt expertutlåtande i domstolen vara så låg att det endast i 30 procent av de positiva 
utfallen kunde röra sig om alkoholmissbruk. Ett positivt resultat av provet ledde sedan 
till en utredning av grunderna för resultatet. AD ansåg att en utredning utförd av 
arbetsgivaren angående den enskilda individens alkoholbruk var i hög grad 
integritetskränkande. 
 
Domstolen fann efter omständigheterna i målet att Inga-Lill är skyldig att medverka i 
drogtestningen. AD poängterar dock att de ej tagit ställning till vad skyldigheten att 
deltaga i drogtestningen närmare inneburit rättsligt och att inga slutsatser kan dras från 
domen om vilka påföljder en vägran till medverkan kan innebära. I alkoholtestet ansågs 
Inga-Lill ej skyldig att medverka. Tre av sju ledamöter var skiljaktiga där en ansåg att 
riskerna vid alkoholmissbruk var desamma som drogmissbruk och att skyldighet att 
medverka även förelåg vid alkoholtester. De två övriga menade att frågan om 
drogtestning var oreglerad i kollektivavtalet och att ett starkt intresse att genomföra 
testerna förvisso förelåg men att det ändå ej kunde falla inom arbetsledningsrätten. 
Detta, poängterar de två, gäller åtminstone för de arbetsuppgifter Inga-Lill hade vid 
kärnkraftsanläggningen. 
 
2.3.3 Europadomstolen 
 
Inga-Lill överklagade55 beslutet till europadomstolen där hon hävdade att testningen 
stred mot artikel 8.1 Europakonventionen eftersom det var ett intrång i hennes 
personliga integritet. Hon menade vidare att det ej fanns någon lag i Sverige som 
reglerade frågan och AD:s beslut hade därmed ej stöd i lag. Därav var beslutet ej i 
överensstämmelse med artikel 8.2 Europakonventionen som stadgar att frångående från 
artikel 8.1 måste ha stöd i lag. Vidare hävdade hon även att tvångsmässigt drogtest ej 
skulle anses vara en rättfärdig åtgärd med tanke på att hon jobbade som städare. 
 
Domstolen konstaterade att det förvisso ej fanns någon lag som direkt reglerade frågan. 
Dock ansågs att ”den svenska modellen” innebar att aktörer på arbetsmarknaden 
reglerade arbetsrelaterade frågor via kollektivavtal. Arbetsgivaren hade i 
överensstämmelse med ”den svenska modellen” rätt att leda och fördela arbetet. Denna 
arbetsledningsrätt innefattade även, enligt domstolen, rätten att utföra drog- och 
alkoholtester. Därmed var beslutet i överensstämmelse med lagen (”in accordance with 
the law”) så som avses i artikel 8.2. 
 
Vidare ansågs drivandet av en kärnkraftanläggning som en mycket riskfylld 
verksamhet. Härför borde ett drogpolicyprogram om regelbunden drogtestning av 

                                                
55 application no.46210/99 
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personalen anses som rättfärdig. Sättet testerna hade utförts fanns även föga 
integritetskränkande. Domstolen förklarade målet ”inadmissible” (ej antaget). 
 

2.3.4 Doktrin om AD 1998 nr 97 
 
AD fastställer att avtal om drogtestning i princip är bindande men innebörden av detta 
är dock ej att det går att tvinga arbetstagaren till medverkan. Det borde vara omöjligt att 
ett avtal om drogtestning skulle kunna framtvingas på rättslig väg. Domen fastställer att 
den arbetsrättsliga lagstiftningen ej bör hindra arbetsgivare från att taga beslut om 
införandet av drogtester på samtliga av denne anställda. I och med avgörandet har en 
principiell grund givits för vilken arbetsmarknadens parter kan förhandla fram 
kollektivavtal med skäliga avvägningar i frågan. Dessa kollektivavtal bör rimligen 
omfatta exempelvis vilken personalkategori som skall testas, vilka arbetsplatser som 
skall omfattas av testerna, vilka slags droger som skall eftersökas och 
tillvägagångssättet för själva testningen.56 
 
Alkoholtester ansågs ej tillåtna eftersom testets osäkerhet ledde till att även de som ej 
missbrukade alkohol skulle kunna behöva deltaga i en utredning som rörde deras 
privatliv. AD utgick här från vissa antaganden om vilka sätt företagshälsovården skulle 
behandla de olika provsvaren, trots att inget konkret fall fanns att ta hänsyn till. Skulle 
istället antagas att företagshälsovården anpassade behandlingen av de anställdas 
provsvar med utgångspunkten att testerna var osäkra skulle kanske även mindre säkra 
tester accepteras. Uppmärksammas bör även att domstolen ej accepterade alkoholtestet 
trots att det var godkänt i kollektivavtalet. Det framgår dock ej om kollektivavtalet 
jämkas av domstolen eller om otillåtligheten av testningen endast gäller de icke 
kollektivavtalsbundna. Det första av de två alternativen framstår dock som mest 
sannolikt.57 
 
Drogtestning av de anställda anses vara arbetsledningsfråga och därför har arbetsgivaren 
rätt att ensidigt fatta beslut härom. Arbetsgivaren måste trots detta rätta sig efter vad 
som är att anse som god sed på arbetsmarknaden. AD väljer här inte, som torde vara det 
brukliga, att hämta innehållet i denna goda sed från de faktiska beteenden och andra 
omständigheter på arbetsmarknaden. AD menar istället att överensstämmelse med god 
sed föreligger när arbetsgivarens intresse att genomföra en kontrollåtgärd står i rimlig 
proportion mot arbetstagarens behov av skydd för sin personliga integritet.58I fallet 
ansågs att samtliga arbetstagare fick testas oavsett vilken arbetsuppgift de hade. Detta 
motiveras genom att arbetsgivaren ansågs bedriva en så pass riskfylld verksamhet att de 
utåt sett hade behov att kunna visa på en total drogfrihet.59 

 
 

 
 
 

                                                
56 Källström, Kent. Tillåtligheten av drogtestning på arbetsplatser, i JT 1998-99 s. 382f 
57 Källström, Kent. Tillåtligheten av drogtestning på arbetsplatser, i JT 1998-99 s. 385 
58 Källström, Kent. Tillåtligheten av drogtestning på arbetsplatser, i JT 1998-99 s. 386f 
59 Westregård, Annamaria J. Integritetsfrågor i arbetslivet s. 96 
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2.4 AD 2001 nr 3 
 

2.4.1 Bakgrund 
 
Stiftelsen Fryshuset bedriver bland annat en verksamhet som kallas Lugna gatan. Denna 
verksamhets syfte är att hjälpa ungdomar att hålla sig borta från våld och kriminalitet. I 
projektet Lugna gatan finns anställda vilka jobbar på skolor som så kallade skolvärdar 
för att vara förebilder och därigenom få ungdomar att ta avstånd från droger och 
kriminalitet. Lugna gatan anställer gärna individer med erfarenhet från exempelvis 
droger, under förutsättningen att de numera tagit avstånd från sådant. Gunnar Färedal 
var före detta narkoman och hade 1990-92 avtjänat ett fängelsestraff för narkotikabrott. 
Gunnar hade 1997 tagit anställning hos Fryshuset och jobbade som skolvärd vid en 
skola som ansågs ha problem med droger och kriminalitet. 1999 väcktes misstankar hos 
skolledningen att Gunnar skulle ha återfallit i missbruk. Gunnar ombads på grund av 
detta att lämna ett drogtest i form av ett urinprov. Med hänvisning till sin personliga 
integritet vägrade dock Gunnar deltagande i testet. Fryshuset försökte sedan vid olika 
tillfällen under ungefär 2 månaders tid att övertala Gunnar till deltagande i testningen 
men lyckades ej med detta och Gunnar blev uppsagd. Tvisten gällde huruvida Fryshuset 
hade saklig grund för uppsägning. 
 

2.4.2 Domskäl och domslut 
 
AD började sina domskäl med att sammanfatta den rättsliga bakgrunden. Bland annat 
påpekades att avtal om drogtestning kan tagas in i kollektivavtal eller enskilt 
anställningsavtal och detta medför en avtalsrättslig bundenhet att deltaga i testning. 
Vidare konstaterades även att arbetsledningsrätten kan giva möjlighet till drogtestning 
men dock måste arbetsgivarens intresse att genomföra testningen vägas mot 
arbetstagarens intresse att värna om sin personliga integritet. 
 
AD konstaterade att det ej stod klart huruvida det i anställningsavtalet kunde anses att 
Gunnar hade skyldighet att medverka i drogtestet. Detta ansågs emellertid ej vara av 
någon betydelse med hänvisning till övriga domskäl. Vidare fastställdes att, vid de två 
tidigare rättsfallens, drogtestning kunnat motiveras på grund av säkerhets- och 
skyddsintressen. I det här fallet var dock inte detta aktuellt och arbetsmiljölagen var 
således ej anpassningsbar på fallet. I stället var intresset att drogtesta i Fryshusets fall 
bundet till ändamålet med den bedrivna verksamheten i projektet Lugna gatan. De 
anställda vid detta projekt skall vara förebilder och skall genom att vinna ungdomarnas 
förtroende få dem att avhålla sig från droger och kriminalitet. På grund av detta var det 
enligt AD för Fryshuset mycket väsentligt att de anställda tog avstånd från droger. 
Misstankar om att en skolvärd missbrukade narkotika, hos elever eller skolledning, 
skulle avsevärt försvåra arbetet med att få ungdomar att avstå från droger. AD ansåg 
med grund i ovanstående att Fryshuset hade ett mycket starkt allmänt intresse att 
drogtesta sin personal för att kunna undanröja all misstankar samt visa att deras 
verksamhet var helt drogfri. Vidare menade AD att Fryshuset hade fog för sina 
misstankar att Gunnar kunde ha återfallit i missbruk. I ett fall som detta behöver enligt 
AD sådana misstankar ej vara särskilt välgrundade. 
 
Angående den personliga integriteten konstaterade AD till en början att Gunnar är en 
före detta narkoman och detta innebär en risk för återfall. Med detta i åtanke borde ett 
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drogtest av honom vara att anse som mindre integritetskränkande än för andra. Vidare 
ansågs urinprovstagning som skäligt, även om alternativa metoder finns är denna typ av 
testning både ett lämpligt och tillräckligt säkert sätt att spåra cannabismissbruk. Själva 
provtagningen i sig ansågs, i samstämmighet med tidigare rättsfall, som ringa 
integritetskränkande. I detta fall ansågs inga alternativa metoder att fastställa om 
Gunnar återfallit i missbruk ha stått till buds och Fryshuset hade genomfört testningen 
på ett obetydligt integritetskränkande sätt. 
 
AD fann att arbetsgivarens intresse att genomföra drogtestet vägde tyngre än 
arbetstagarens behov av skydd för den personliga integriteten. AD ansåg att Gunnar var 
skyldig till deltagande i provtagningen och anmodan om deltagande i testningen låg 
inom ramen för arbetsgivarens arbetsledningsrätt. AD menade även att saklig grund för 
uppsägning förelegat dels i och med ovanstående och även det att Gunnar givits flera 
chanser till att medverka till testningen. 
 

2.4.3 Doktrin om AD 2001 nr 3 
 
AD gjorde i fallet en avvägning mellan arbetsgivarens intresse att utföra åtgärden och 
arbetstagarens intresse att skydda sin personliga integritet. Domstolen menade att 
intrånget i den personliga integriteten skall stå i rimlig proportion till de intressen 
arbetsgivaren vill tillgodose. Här i kan även vägas in fler intressenter främst det 
allmänna i form av en representant för samhällets medborgare. Dessa har intresse av en 
säker arbetsmiljö eftersom de dels vill skyddas mot skador som arbetstagare, 
förbipasserande och även innebär arbetsskador en ekonomisk last för samhället. 
Ingreppet i den personliga integriteten måste därför inte bara stå i proportion till 
arbetsgivarens intresse utan även till samhällets intressen.60 I domstolens uttalande, att 
Fryshusets hade intresse att kunna visa att sin verksamhet var helt drogfri, kan tolkas 
med innebörden att alla anställda får drogtestas. Detta oavsett av vilken arbetsuppgift 
personalen hade, i likhet med AD 1998 nr 97.61 
 

2.5 AD 2002 nr 51 
 

2.5.1 Bakgrund 
 
Busslink i Sverige AB (bolaget) bedriver busstrafik och har i sin verksamhet ett 
handlingsprogram i alkohol- och drogfrågor, en så kallad drogpolicy. P.N. var sedan 
1988 anställd vid bolaget som busschaufför. P.N ombads 1997 lämna ett drogtest vilket 
han gjorde och testet gav ett positivt svar. P.N. genomgick ett rehabiliteringsprogram 
och återgick sedan i tjänst. P.N. ombads sedan 20 december 2000 att lämna ytterligare 
ett drogtest vilket han vägrade till. Den 16 mars sades P.N. upp på grund av personliga 
skäl. Tvisten rörde huruvida sakligt grund för uppsägning förelegat. 
 
 

                                                
60 Westregård, Annamaria J. Integritetsfrågor i arbetslivet s. 186 
61 Westregård, Annamaria J. Integritetsfrågor i arbetslivet s. 97 
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2.5.2 Domskäl och domslut 
 
I detta mål var det enligt AD ostridigt att bolaget kunde avkräva P.N. ett drogtest med 
tanke på den verksamhet de bedrev. AD konstaterar även att bolaget haft mycket starka 
intressen att busschaufförerna medverkar i bolagets drogtestning i enlighet med deras 
drogpolicy, med anledning av verksamhets art. 
 
P.N. ansågs i slutända ej ha blivigt uppsagd på sakliggrund. Detta berodde bland annat 
på att han ej givits möjligheten att deltaga i den rehabilitering bolagets egna 
drogpolicyprogram föranstaltade om. 
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3 Diskussion 
 
Under denna rubrik kommer rättsläget för drogtestning i arbetslivet att sammanfattas 
och diskuteras. Denna diskussion kommer att delas upp i två delar, en del för det 
offentliga samt en del för de privaträttsliga arbetsgivarna och arbetstagarna. Det nya 
lagförslagets möjliga inverkan på det kommande rättsläget kommer även att tas upp i 
slutet av diskussionen under den privaträttsliga delen. 
 

3.1 De offentliga arbetsgivarna och arbetstagarna 
 
Den offentliga arbetsmarknadens parter har, till skillnad från de privaträttsliga parterna, 
att ta hänsyn till regeringsformens 2 kap 6 §. Denna regel föranstaltar ett skydd mot 
påtvingade kroppsliga ingrepp på medborgare gentemot det allmänna och kan endast 
frångås genom lag. Detta skydd innefattar enligt praxis även läkarundersökningar och 
däri bör sannolikt också ingå drogtestning av olika slag. Detta torde således medföra att 
en offentlig arbetsgivare ej kan utföra drogtester på arbetstagare om inte lagstöd därom 
finns. Dock kan det diskuteras huruvida en offentlig arbetsgivare alltid agerar som det 
allmänna. Utgör inte den offentliga arbetsgivarens beordrande om drogtest ett agerande 
som det allmänna bör detta medföra att 2 kap 6 § ej blir tillämpbar. Det avgörande blir 
här vad arbetsgivaren vill skydda och i vems intresse. Gråzonen mellan vad som är att 
anse som ett agerande i det allmännas intresse och ett agerande för sin egen räkning som 
arbetsgivare torde vara stor. Ett drogtest skulle kunna beordras för att minska risken för 
att en drogpåverkad arbetstagare åsamkar personskador på människor i sin omgivning. I 
detta fall agerar den offentliga arbetsgivaren för det allmänna och finns ej lagstöd för 
åtgärden är den grundlagsstridig och får ej genomföras. Den offentliga arbetsgivaren 
skulle också kunna beordra testningen med motivet att en drogpåverkad arbetstagare, 
vid en arbetsplats utan säkerhetsrisker, inte sköter sitt jobb lika väl. I detta fall är det ej 
säkert att arbetsgivaren agerar som det allmänna. Antas att så inte är fallet är 2 kap 6 § 
ej tillämpbar och tillåtligheten av arbetsgivarens beslut får ses ur ett privaträttsligt 
perspektiv. Den aktuella rättsregeln gäller endast när ingreppet är påtvingat vilket 
innebär att ett drogtest som arbetstagaren frivilligt medverkar till ej omfattas av regeln. 
Föreligger någon form av sanktioner, exempelvis omplacering, om den anställde ej 
medverkar, är detta tillräckligt för att åtgärden skall anses som påtvingad. 
 
Lagstöd för undantag från 2 kap 6 § regeringsformen finns främst i lagen om offentlig 
anställnings 30 § och lagen om fullmaktsanställnings 11 §. För att få genomföra 
drogtester med stöd i 30 § måste testet ske periodiskt och får därmed inte ske 
slumpmässigt eller efter anmodan. I 30 § gäller hälsoundersökning vilket torde omfatta 
undersökning för att upptäcka drogmissbruk. Skulle däremot exempelvis cannabis tas 
vid ett enstaka tillfälle innebär detta ej nödvändigtvis en hälsorisk för arbetstagaren och 
underökningen borde ej få göras. Skall ett drogtest få ske enligt 30 § måste 
kollektivavtal härom finnas och någon av de säkerhetsrisker som omnämns i regeln 
skall föreligga.  
 
11 § lagen om fullmaktsanställning ger ej heller tillåtelse till slumpmässiga 
undersökningar, endast om anledning finns får undersökningen utföras av läkare. Detta 
endast för att utröna om sjukdom eller liknade förhållanden finns som påverkar den 
anställdes arbetsförmåga. Detta borde omfatta drogtestning av arbetstagare som 
förefaller ha ett drogmissbruk som påverkar deras förmåga att fullgöra sina 
arbetsuppgifter. Är inte de två ovan nämnda lagreglerna tillämpliga får den offentliga 
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arbetsgivaren ej genomföra drogtester på sina anställda. Detta om arbetsgivaren agerar 
som det allmänna eftersom regeln i regeringsformen därmed blir tillämpar. Skulle fallet 
förekomma att den offentliga arbetsgivaren agerar i eget intresse som arbetsgivare 
kommer de privaträttsliga förhållandena att ta vid. 
 

3.2 De privata arbetsgivarna och arbetstagarna 
 
På den privaträttsliga arbetsmarknaden har i praxis fastställts att regeringsformens 2 kap 
6 § ej är tillämpbar på drogtester. Däremot har enligt Arbetsdomstolen och 
Europadomstolen Europakonventionens artikel 8.1 och 8.2 ansetts vara gällande i dessa 
fall. Konventionen innebär ej, enligt Europadomstolen, något hinder mot att drogtester 
utförs vid riskfyllda arbetsplatser. Snarare anses tvärt om, att en underlåtenhet till 
testning skulle kunna innebära att de fri- och rättigheter som konventionen slår fast ej 
efterlevs. Detta eftersom en drogpåverkad arbetstagare kan utsätta människor i sin 
omgivning för olika former av risker. 
 
Arbetsmiljölagen har i 3 kap 2 § en regel som ger arbetstagaren ett ansvar att 
upprätthålla en säker arbetsmiljö. Detta skall genomföras av arbetsgivaren med stöd i 
dennes arbetsledningsrätt. I 3 kap 4 § fastställs även att arbetstagarna har en skyldighet 
att delta i detta arbetsmiljöarbete. Detta medför att arbetsgivaren, åtminstone i vissa fall, 
kan genomföra drogtester på sina anställda. När kan arbetsgivaren tillåtas att genom 
föra sådana åtgärder? Det har av Arbetsdomstolen fastställts vissa förhållanden när 
testning är tillåten. Är det en arbetsplats med mycket riskfylld verksamhet som i fallet 
AD 1998 nr 97 där det rörde sig om en kärnkraftanläggning kan drogtestning utföras. 
Hos en arbetsgivare med denna typ av riskfylld verksamhet borde all personal kunna 
testas oavsett arbetsuppgift. Detta på grund av att anläggningens hela verksamhet 
ansågs av arbetsdomstolen som väldigt riskfylld och arbetsgivaren kunde därav utåt 
vilja visa på en total drogfrihet hos samtliga i personal oavsett uppgift.  
 
Är fallet som i AD 1991 nr 45 där det rörde sig om ett ställningsbyggföretag anses även 
här att personalen kan drogtestas. I detta fall kan troligtvis endast den personal som 
utför de riskfyllda arbetsuppgifterna innefattas av testningen. Att exempelvis en städare 
vid bolagets kontor skulle kunna omfattas av testningen förefaller ej som troligt. Fokus i 
domskälen ligger vid själva arbetsuppgiftens riskfylldhet och de följder en bristande 
uppmärksamhetsförmåga kan ha vid utförandet av uppgiften. Detta borde medföra att 
om den riskfyllda arbetsuppgiften ej utförs finns inte längre något giltigt motiv till 
testets genomförande. Ett liknade fall kan anses förkommit i AD 2002 nr 51. Domstolen 
diskuterar ej närmare själva tillåtligheten av testningen i detta fall. Ur detta fall kan 
dock konstateras att bussförare kan anses inneha en riskfylld arbetsuppgift och de som 
utför uppgiften kan drogtestas. Här bör inte heller anställda som ej utför det riskfyllda 
momentet kunna testas. 
 
I AD 2001 nr 3 fanns i den aktuella verksamheten inga riskfyllda moment i den mening 
som förekom i de övriga rättsfallen. Dock fanns här andra anledningar att kunna 
motivera drogtestningen med. Verksamheten i det aktuella fallet gick ut på att bygga 
upp ett förtroende hos ungdomar på en skola och genom detta förtroende kunna påverka 
ungdomarna till att ta avstånd från droger och kriminalitet. På grund av att hela 
verksamheten i detta fall är beroende av personalens drogfrihet, kunde detta motivera 
testningen enligt domstolen. Även här som i AD 1998 nr 97 påpekar domstolen att 
arbetsgivaren (Fryshuset) har ett allmänt intresse att kunna visa att hela deras 
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verksamhet är drogfri. Således torde all anställda oavsett uppgift även i detta fall kunna 
drogtestas. 
 
I samtliga diskuterade rättsfall har Arbetsdomstolen gjort en avvägning mellan de ovan 
angivna motiven till utförandet av testerna och det ingrepp i den personliga integriteten 
testet medfört. Ett drogtest i form av ett urinprov anses av domstolen i samtliga fall som 
föga integritetskränkande. Detta är dock beroende på vissa omständigheter vilka främst 
är på vilket sätt provet rent praktiskt utförs samt hur pass säker den valda testmetodens 
svar är. Det konstaterades i AD 1998 nr 97 att alkoholtest inte var tillåtligt detta berodde 
bland annat på att positivt testresultat kunde i så lite som 30 % av fallen vara orsakat av 
alkoholmissbruk. Detta visar på att en osäker testmetod kan medföra ett ökat ingrepp i 
den personliga integriteten. Den anställdes motiv till att ej medverka i drogtestet kan då 
väga över till dennes fördel och testningen blir därigenom att anse som otillåtlig. 
 
I ovan diskuterade fall framkommer således tre olika typer av arbetsgivare med olika 
rätt att drogtesta sin personal. Arbetsgivare med en såpass riskfyllda verksamhet att all 
personal får drogtestas (AD 1998 nr 97). Arbetsgivare med en verksamhet där det 
förekommer riskfyllda arbetsuppgifter, där de som utför dessa arbetsuppgiften får 
drogtestas (AD 1991 nr 45 och AD 2002 nr 52). Samt arbetsgivare med en speciell typ 
av verksamhet som innefatta arbetsuppgifter där drogfrihet är ett krav för att kunna 
bedriva verksamheten, där all personal får drogtestas (AD 2001 nr 3). Det bör dessutom 
finnas en fjärde typ av arbetsgivare med en verksamhet som helt saknar riskfyllda 
moment av något slag. Dessa arbetsgivare borde, med tanke på rättspraxis, få ytterst 
svårt att kunna motivera drogtestning av sina anställda. Till denna kategori skulle de 
offentliga arbetsgivarna som utförde drogtester i sitt eget intresse som arbetsgivare 
komma att hamna. Är de att hänföra till någon av de tre första typerna av arbetsgivare 
kommer säkerhetsskälen leda till att regeringsformen blir aktuell, eftersom den 
offentliga arbetsgivaren agerar för det allmänna. Den offentliga arbetsgivaren kommer 
därför inte heller när denne drogtestar i sitt eget intresse som arbetsgivare att få 
genomföra testningen. 
 
Rättsläget får anses till viss del oklart och framförallt måste det vara ytterst svårt för den 
”vanlige” anställde att förstå. Skulle däremot lagförslaget antagas torde rättsläget bli 
mer lättillgängligt. Lagen skulle dessutom innebära att samma regler gällde för både 
offentligt och privaträttsligt anställda. De regler i lagförslaget som reglerar frågan om 
drogtester förefaller till största del vara en kodifiering av praxis. Lagförslagets 8 § 
föranstaltar om en proportionalitetsbedömning mellan arbetsgivarens motiv att utföra en 
undersökning och det ingrepp i den personliga integriteten som arbetstagaren får utstå. I 
9 § har intagits de ändamål som en arbetsgivare bör ha med drogtestningen för att 
testningen skall vara giltigt.  
 
Ser vi på avgörandet i AD 1991 nr 45 innefattas detta av lagförslagets 9 § p.1. Enligt 
denna lagregel får arbetstagare som utför riskfyllda uppgifter drogtestas. Arbetsgivare 
med en speciell verksamhet som i AD 2001 nr 3 har reglerats i 9 § 3.p och får därmed 
drogtesta i alla fall den personal som utför arbetsuppgiften. En arbetsgivare som i sin 
verksamhet saknar riskfyllda uppgifter kan ej drogtesta sina anställda, vilket kan ses vid 
en econtrariotolkning av 9 §. 
 
Däremot förefaller ej den typ av arbetsgivare som förekom i AD 1998 nr 97 vara intaget 
i lagförslaget. 9 § tar endast sikte på arbetstagare med riskfyllda arbetsuppgifter och 
verkar därmed ej ge samma möjlighet att testa all personal oavsett arbetsuppgift, som 
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detta rättsfall gav. I lagförslaget har, konstigt nog, inte frångåendet från praxis 
diskuterats eller motiverats.  
 
Vad gäller själva integritetskränkningen har praxis genom lagförslagets 10 § upptagits i 
lagen. I 10 § fastställs att testningen skall genomföras av hälso- och sjukvårdspersonal 
och provet analyseras vid ackrediterade laboratorier. Detta innebär att testet genomförs 
på ett föga integritetskränkandesätt vilket varit av vikt i rättspraxis. 
 
För att en arbetsgivare skall få genomföra drogtestning i dagsläget skall en 
proportionalitetsbedömning göras mellan arbetsgivarens motiv att utföra testningen och 
det ingrepp i den personliga integriteten arbetstagaren får utstå. I denna 
proportionalitetsbedömning ingår främst följande faktorer:  
 

- vilken typ av verksamhet arbetsgivaren bedriver 
- vilken arbetsuppgift arbetstagaren har  
- vilket sätt testet utförs på, samt 
- hur pass säkra resultat från testningen är 

 
En arbetstagare kan dock aldrig tvingas till att deltaga i ett drogtest, däremot kan vid 
vägran olika påföljder bli aktuella. Rättsläget är att bedöma som svårframkomligt för 
gemene man och till viss del oklart. Lagförslaget skulle, om det blev antaget, kunna öka 
tillgängligheten och förutsebarheten av rättsläget genom sin kodifiering av praxis. En 
lagstiftning på området för att klargöra och förenkla förståelsen av rättsläget behövs, i 
alla fall enligt min åsikt. 
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