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Sammanfattning 

Arbetsdomstolen har aldrig prövat metodens tillförlitlighet av drogtester och dess 

betydelse för ett genomförande. När arbetsdomstolen tar ställning till en arbetstagares 

vägran att underkasta sig ett drogtest görs en avvägning. I avvägningen ställs 

arbetsgivarens intresse mot individens rätt till sin integritet. Omständigheter som beaktas 

är bla syftet med testet och testmetoden.  

Drogtestets tillförlitlighet prövades i bl a AD 1998:97, hädanefter Oskarhamnsmålet. 

Arbetsdomstolen bedömde det osäkra alkoholtestet som allt för integritetskänsligt. 

Arbetstagaren ansågs därför inte skyldig att delta i alkoholtestet. Argumentet för att 

genomföra ett drogtest förstärks om man betraktas vara en högriskarbetsgivare. När höga 

säkerhetsrisker föreligger på en arbetsplats, som i de här fallen, menar doktrinen att ett 

mindre säkert test kan accepteras.  

Socialstyrelsen och Swedac är de kontrollorgan som föreskriver vilka krav som ska 

ställas på drogtester i arbetslivet. De erkänner endast urinprovtagning som en tillförlitlig 

metod. Socialstyrelsen menar att narkotikatestning i kontrollsyfte på arbetsplatser ska 

omfattas av Swedacs ackrediteringssystem. Swedac ställer upp särskilda krav för 

arbetsplatstestning där det ställs skärpta krav på tillförlitlighet, bla att ”chain-of-custody 

ska tillämpas. 

Det finns inte mycket skrivet i doktrinen om drogtesters tillförlitlighet och av det skälet 

har intervjuer med experter på drogtester och tillämpare av drogtester genomförts. Det 

råder mellan dessa en delad uppfattning om synen på tillförlitlighet. Experter förklarar att 

den enda tillförlitliga metoden för arbetslivet är urinprovtagning. Metoden är 

ackrediterad. Salivtest är inte ackrediterat i Sverige, men används av tillämparna. De 

förklarar att salivtestet är ackrediterat i Storbritannien. 

I uppsatsen konstateras det att en tillförlitlig metod ska mäta det som detekteras. Risken 

för falska negativa respektive falska positiva resultat ska elimineras. Arbetsdomstolen ger 

ingen samlad bild om vad som ska betraktas som ett tillförlitligt drogtest och dess roll i en 

avvägning. Ett grundläggande krav på ackreditering skulle därför vara önskvärt för att ett 

drogtest ska få räknas som tillförlitligt. Ett mindre säkert test kan accepteras om det krävs 

för att undanröja höga risker. Finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan ett 

tolkningsföreträde skydda individen vid en vägran av att underkasta sig ett osäkert test. 

Nyckelord: drogtest, tillförlitlighet, avvägning, salivtest, högriskarbetsgivare och 

ackreditering 
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Summary in English 

The reliability of drug tests and its significance when it comes to the employee´s 

obligation to take part in a drug test has never been put to trial in the Swedish 

Labour Court. An adjustment is made as the Labour Court comes to a decision 

regarding an employee’s refusal to comply to a drug test. In the adjustment the 

integrity of the individual is put against the employer’s interest. Circumstances the 

Labour Court takes into consideration are inter alia the purpose of the test end the 

method used.  

 

The reliability of the drug test was put to trial, inter alia in AD 1998:97, from now 

on Oskarhamnsmålet. The Labour Court regarded the alcohol test as too sensitive 

concerning the integrity. The employee was therefore not obliged to undergo the 

drug test. When the employer is considered a “large risk employer” the argument 

to carry out a drug test is strengthened. When risks are associated with place of 

work a less reliable test can be accepted the doctrine states. 

 

Socialstyrelsen and Swedac are the public authorities who lay down criteria of 

drug testing in working life. They only acknowledge urine testing as a safe 

method. Socialstyrelsen is of the opinion that drug testing must be comprised by 

the accreditation system of Swedac. Swedac has specific demands for work place 

drug testing and high demands concerning the reliability, inter alia applying 

chain-of-custody. 

 

There is not much to be found in the doctrine regarding the reliability of drug tests 

and for that reason interviews have been carried out with experts in the field and 

suppliers of drug tests. The opinions differ when it comes to the view of reliability 

in drug tests. Experts mean that urine testing is the only safe method for work 

place drug testing. The method enjoys accreditation. Oral fluid test is used by the 

suppliers of drug tests. The suppliers explain that the method used enjoys 

accreditation in Great Britain. 

 

In the essay it is established that a reliable method measures what it is supposed to 

measure. The risk of false negative results and false positive results must be 

eliminated. The Labour Court does not present a coherent picture of what is to be 

regarded as a safe drug test and its significance in the adjustment. A fundamental 

claim of accreditation could therefore be eligible to be able to consider a drug test 

as reliable. A less safe test can be  
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accepted if high risks are at stake. If a collective agreement is signed a prerogative 

can act as a defence if an employee declines a drug test. 

 

Key words: drug test, reliability, adjustment, oral fluid test, high risk employer 

and accreditation  
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1. Inledning 

1.1 Ämne | Bakgrund 

Metodens tillförlitlighet av drogtester och dess betydelse för ett genomförande ur ett 

arbetsrättsligt perspektiv har aldrig prövats rättsligt i Sverige.  

Tillförlitlighet har stor betydelse både för arbetstagaren som utsätts för ett drogtest och 

för arbetsgivaren som tillämpar testet. Arbetstagaren kan bli misstänkt på falska grunder, 

dvs ett falskt positivt svar visar spår i urinen av droger, trots att det är ett annat ämne som 

ger utslag. För arbetsgivaren kan ett falskt negativt svar skapa en falsk säkerhetskänsla, 

dvs det visar inget trots att arbetstagaren har tagit droger. Syftet med testet tillgodoses då 

inte.
1 

Denna uppsats tar sikte på betydelsen av tillförlitlighet i testmetoden. För att se om ett 

drogtest är tillåtet att genomföra gör arbetsdomstolen en avvägning. Frågan är hur stor 

relevans tillförlitligheten har och var gränsen går för att testet ska vara tillåtet att 

genomföra. I avvägningen ställs arbetstagarens rätt till sin integritet mot arbetsgivarens 

och andra intressenters intresse av att genomföra drogtestet. Arbetstagaren kan neka ett 

drogtest men med risken att bli uppsagd. 

Drogtester på arbetsplatser har ökat under de senaste 15 åren. Varje år tas 

uppskattningsvis 50 000 prov för drogtestning på svenska arbetsplatser.
2
 Jag menar att det 

är i arbetstagarens och arbetsgivarens intresse att tillförlitliga metoder tillämpas. 

Arbetsgivare kan ha olika motiv till varför personalen ska drogtestas. De rättsfall som 

Arbetsdomstolen har prövat har handlat om att eliminera säkerhetsrisker. I avsaknad av 

tydlig reglering kring tillförlitlighet finns det risk för att oseriösa tester används i 

arbetslivet. 

Vid två tillfällen under 2000-talet har regeringen tillsatt en utredning för att undersöka 

behov av lagstiftning av drogtester inom arbetslivet. Utredningarna har inte lett fram till 

någon lagreglering. Regleringen ligger idag på arbetsmarknadens parter och den praxis 

som utarbetas i Arbetsdomstolen. 

Urinprovtagning är den metod som Swedac
3
 ackrediterat för arbetslivet i Sverige. 

Salivtestet
4
, som används som ett exempel på ett osäkert test i uppsatsen, är inte 

ackrediterat av Swedac.   

1
 Westregård: Integritetsfrågor i arbetslivet (2002) s 205. 

2
 Beck et al: Drogtest viktig del av arbetslivets preventiva insatser mot narkotika (2010).  

3
 Swedac är en statlig myndighet och Sveriges ackrediteringsorgan. 

4
 Intercept heter det test som här avses. Testet utförs med hjälp av pads eller spatlar som tar upp 

saliv från munhålan. Paden stoppas i provrör som sedan förseglas. ”Chain-of-custody” tillämpas 

vid provtagningen. 
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1.2 Syfte | Frågeställning 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att ur ett arbetsrättsligt perspektiv analysera 

vilken roll drogtestets tillförlitlighet har för att det ska vara tillåtet att genomföra. Min 

huvudsakliga fråga blir därför om en tillförlitlig testmetod är viktig. För att kunna besvara 

huvudfrågan kommer två delfrågor att besvaras. Den första frågan handlar om vad som 

bör betraktas som en tillförlitlig metod. Den andra frågan handlar om hur ett osäkert test 

påverkar arbetstagarens skyldighet att delta i ett drogtest. 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar tillförlitligheten vid metodvalet av drogtester i arbetslivet. Vid 

beskrivningen av rättsläget återges de delar av praxis som jag anser tillför något till 

rättsfrågan. Jag går inte närmare in på de lagar som är tillämpliga på drogtester i 

arbetslivet och ingen åtskillnad görs mellan privata och offentliga arbetsgivare. Någon 

utförlig beskrivning av olika testmetoder är inte relevant. Hur själva analysarbetet vid 

drogtester går till överlåts till sakkunniga då det är dessa som i arbetsdomstolen bedömer 

denna del. Uppsatsen är skriven med utgångspunkt i att läsaren är väl insatt i arbetsrätten 

och därför förutsätts att vissa begrepp och rättsfall är bekanta för läsaren. 

1.4 Metod och material 

Den traditionella rättsdogmatiska metoden har använts för att utreda och analysera 

gällande rätt. Rättskällorna innefattar lag, förarbeten, praxis och doktrin, vilka används 

för att utreda gällande rätt. Lag, rättskällan av högsta rang, reglerar inte direkt drogtester i 

arbetslivet. Finns ingen lag finns inga förarbeten att ta del av. Praxis är av det skälet en 

framstående rättskälla. Jag tar upp de rättsfall som är relevanta för just frågan om 

tillförlitlighet och konsekvenserna av att vägra ett drogtest. 

Inom doktrinen finns inte mycket skrivet om just tillförlitlighetens betydelse i drogtester. 

Annamaria Westregårds avhandling Integritetsfrågor i arbetslivet har därför varit 

värdefull. Denna avhandling är ensam i sitt slag och har utgjort en viktig källa även om 

den inte direkt tar sikte på drogtestets tillförlitlighet. Kent Källströms litteratur har också 

haft betydelsefulla bidrag till uppsatsen.  

I mitt urval av vetenskapliga artiklar har jag varit kritisk och valt de som jag anser hålla 

en god kvalitet. Det som avses med god kvalitet är att resonemanget är genomtänkt, 

fruktbart, sammanhängande och grundad i korrekt källmaterial.
5
 Jag har tagit del av de 

betänkanden som utrett förslag till lagstiftning om integritetsskydd i arbetslivet. Delar av 

utredningarna Personlig integritet i arbetslivet
6
 och Integritetsskydd i arbetslivet

7 
har 

varit användbara för att skapa en överblick över den spridda reglering som finns inom 

området drogtester i arbetslivet.  

 

5 
Kellgren & Holm: Att skriva uppsats i rättsvetenskap (2007) s 77. 

6 
SOU 2002:18.  

7 
SOU 2009:44. 
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Den rättsdogmatiska metoden har inte i tillräcklig utsträckning kunnat besvara uppsatsen 

syfte och därför har jag valt att använda mig av intervjuer. På så sätt kan jag belysa syftet 

och frågeställningen på ett mer aktuellt och heltäckande sätt. 

1.4.1 Intervjuer 

Fyra intervjuer har ägt rum. Samtliga intervjuer är transkriberade. En mera utförlig 

presentation av respondenterna följer i kapitlet där resultatet av intervjuerna presenteras. 

 

I det personliga mötet med Olof Beck, Ulric Hermansson och Urban Svensson valde jag 

den öppna intervjuformen. Öppna intervjuer tar sin utgångspunkt i att respondenten får 

möjlighet att beskriva sitt sätt att uppfatta ett fenomen.
8
 Respondenten styr intervjun 

utifrån sitt sätt att se fenomenet, vilket resulterar i att intervjuer med olika personer om 

samma fenomen blir olika.
9
 För att fördjupa förståelsen ställde jag följdfrågor. Den 

förförståelse som intervjuaren har är tolkningsmedlet som utgör ramen till en fördjupning 

och nyansering av det sagda.
10

 Det har visat sig att intervjuerna har varit helt olika men 

ändå skapat ett sammanhang som gör det användbart i den övergripande frågan om ett 

drogtests tillförlitlighet är viktigt. Dessa tre intervjuer mynnade ut i ett behov av en 

intervju med en aktör som kunde ge ett annat perspektiv på min fråga. 

 

I telefonintervjun med Sverker Backlund valde jag att hålla en halvstrukturerad intervju. 

Denna intervjuform kännetecknas av att man i förväg bestämmer frågornas följd och 

inom dessa följdfrågor.
11 

Valet av form utgår från de övriga intervjuerna där påståenden 

gjordes som kändes nödvändiga att belysas av den person som påståendena faktiskt 

handlade om. Jag hade i förväg satt ihop ett antal frågor som jag ville ha svar på. 

Resultatet blev kvalitativt bra och användbart i det sammanhang som krävdes för få en 

diskussion i presentation av intervjuerna. Det skapades då också ett sammanhang mellan 

intervjuerna. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds i kapitel 1 med en bakgrund till ämnesvalet och vilket syftet med 

uppsatsen är. En översikt av rättsläget presenteras i kapitel två avseende de avvägningar 

som arbetsdomstolen gör när de tar ställning till drogtester i arbetslivet. De delar av 

praxis som har betydelse för den fortsatta diskussionen i analysen tas upp. Även 

doktrinen behandlas i samband med detta.  I kapitel 3 beskriver jag kontrollorganens roll 

och de riktlinjer som de satt upp för hur drogtester ska genomföras i arbetslivet. Kapitel 4 

återger de intervjuer som genomförts och en även beskrivning görs om varför jag valt ut 

just dessa personer. I det sista kapitlet dras slutsatser om vad som framkommit i 

uppsatsen med fokus inställt på den huvudsakliga frågan.  

 

8
 Lantz: Intervjumetodik (2007) s 30. 

9
 Lantz: Intervjumetodik (2007) s 30. 

10
 Lantz: Intervjumetodik (2007) s 55. 

11
 Lantz: Intervjumetodik (2007) s 33. 
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2. Rättsläget 

2.1 Inledning 

När en arbetstagare vägrat underkasta sig drogtest har Arbetsdomstolen pekat på en rad 

omständigheter som anses viktiga i den rättsliga bedömningen. I detta kapitel redogör jag 

för de faktorer som Arbetsdomstolen tagit hänsyn till och den avvägning som har gjorts i 

vissa prövningar om drogtest som hittills förevarit. Säkerhetsriskerna i en verksamhet kan 

få en avgörande roll i en avvägning om det ställs mot arbetstagarens skyldighet att 

underkasta sig ett osäkert test. Frågan är hur stora säkerhetsriskerna ska vara för att 

motivera ett osäkert test eller hur osäkert ett test ska vara för att arbetstagaren inte ska 

anses skyldig att låta drogtesta sig. Vid bedömningen av integritetskänsligheten görs 

ibland en koppling mellan undersökningsbehov och drogtestets effektivitet. Vid ett ytterst 

otillförlitligt drogtest saknas skäl att genomföra det. Innebär det ett undanröjande av en 

mycket hög risk kan kanske en lägre grad av tillförlitlighet accepteras. Är drogtestet 

ytterst tillförlitligt men det är fråga om en låg risk saknas sannolikt skäl genomföra 

drogtestet.
12 

Kollektivavtal behöver inte ligga till grund för en arbetstagares skyldighet att 

genomgå drogtest.
13

 Finns det ett kollektivavtal om alkohol- och drogtestning har 

arbetstagarorganisationen rätt att lägga tolkningsföreträde enligt 33§ MBL om 

medlemmarnas skyldighet att delta i drogtest.
14

 I samband med osäkra tester anser jag att 

tolkningsföreträdet är särskilt intressant. Under varje rubrik inleder jag med utvalda delar 

i de rättsfall som jag anser har något att tillföra rättsfrågan. Det kan innebära att samma 

rättsfall diskuteras under de olika rubrikerna. Doktrinen fyller en viktig funktion i 

diskussionen om avvägningarna och behandlas därför också.  

2.1.1 Säkerhetsaspekten 

I Oskarhamnsmålet
15

 stod det utom tvivel att kärnkraftverket hade tunga arbetsmiljömotiv 

för att genomföra drogtester. Verksamheten innebar stora säkerhetsrisker och det fanns 

långtgående säkerhetskrav uppställda av myndigheter. Arbetsdomstolen påtalade den 

skyldighet som åligger arbetsgivaren enligt 3 kap 2§ AML. Det faktum att drogtester 

förekommer på övriga kärnkraftverk ansågs också relevant. I protokollsbilagan 

ifrågasatte en skiljaktig ledamot sättet att se på träffsäkerheten. Ledamoten menade att 

säkerhetsrisken vägde tyngre än träffsäkerheten i sig. Denne kommenterade också att 

Kärnkraftsinspektionen i en inspektionsrapport understrukit att alkoholpåverkan kan ge  

12 
Westregård: Integritetsfrågor i arbetslivet (2002) s 146-147. 

13 
Källström/Malmberg: Anställningsförhållandet (2009) s 266.  

14
 Öman: Alkohol- och narkotikatestning i arbetslivet (2010) s 667-668. 

15
 AD 1998:97. Rättsfallet handlar om en anställd lokalvårdare vid ett kärnkraftverk var skyldig att 

medverka i ett drogtest. Arbetsdomstolen bedömde att arbetstagaren var skyldig till att underkasta 

sig drogtest men inte alkoholtest.  
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sänkt funktionsnivå hos de anställda, vilka då utgör en säkerhetsrisk. Det antagna 

policyprogrammet på kärnkraftverket likställde missbruk av alkohol och droger vilket 

också påpekades av ledamoten.  

Misstanke om att någon av ställningsbyggarna missbrukade cannabis medförde 

urinprovtagning i AD 1991:45. Två arbetare vägrade gå med på att drogtesta sig. 

Arbetsdomstolen förklarade att montage av byggnadsställningar ställer höga 

säkerhetskrav och att riskerna för andras säkerhet är påtagliga. Detta medförde en 

skyldighet från arbetstagarnas sida att underkasta sig drogtestet. 

Tunga säkerhetsrisker behöver inte vara det enda som motiverar ett drogtest. I 

Fryshusmålet
16

 var syftet med drogtesterna knutet till ändamålet av verksamheten. 

Verksamheten byggde på att fånga upp ungdomar som av något skäl befann sig i 

farozonen för kriminalitet och droger. Personalen skulle fungera som stöd och förebild, 

varför personer med eget missbruk bakom sig gärna rekryterades. Arbetsdomstolen 

tydliggjorde att det fanns ett mycket starkt allmänt intresse av att drogtesta personalen i 

den typen av verksamhet. Alla eventuella misstankar måste kunna avlägsnas för att 

garantera en drogfri verksamhet. 

Gemensamt för rättsfallen ovan är att säkerhetsriskerna är påtagliga i verksamheten. 

Arbetsdomstolen bedömer om det föreligger rimlig proportion mellan arbetsgivarens 

intresse att genomföra drogtest i förhållande till arbetstagarens rätt till sin integritet. Det 

osäkra alkoholtestet i Oskarhamnsmålet
17

 visade att tillförlitligheten spelade en roll i 

arbetsdomstolens bedömning. Trots att kärnkraftverkets riskfyllda verksamhet motiverade 

skyldigheten för alla att drogtesta sig, var argumenten inte tillräckligt starka för att tillåta 

ett osäkert alkoholtest som gav ett falskt positivt utslag. Tillförlitligheten och följderna av 

ett dåligt resultat var av större betydelse.  

I Westregårds intressentmodell anses kärnkraftverket i Oskarhamnsmålet
18

 vara ett 

exempel på en högriskarbetsgivare. Detta innebär att verksamheten som bedrivs medför 

att andra intressenter riskerar att drabbas av allvarliga skador. Argumentet för ett 

genomförande av en åtgärd förstärks om man anses vara en högriskarbetsgivare.
19 

Arbetsdomstolens uttalanden i Fryshusmålet
20

 kan enligt Westregård också tolkas som att 

arbetsplatsen omfattas av begreppet högriskarbetsgivare. Anledningen är att intresset av 

att genomföra drogtester är väsentlig i förhållande till all personal och dessutom erkänns 

allmänheten som en intressent i sammanhanget. Källström påtalar också att kontroller 

som anknyter till säkerheten på en arbetsplats har en särskild ställning och att 

intresseavvägningen därför i flera fall kommer att överväga till förmån för ett 

genomförande av drogtest.
21

  

 

16
 AD 2001:3. 

17
 AD 1998:97. 

18
 AD 1998:97. 

19
 Westregård: Integritetsfrågor i arbetslivet (2002) s 96. 

20
 AD 2001:3. 

21
 Westregård: Integritetsfrågor i arbetslivet (2002) s 190. 
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Källström menar att utgången av Oskarhamnsmålet
22

 byggde på olika antaganden om hur 

positiva svar på alkoholtestet skulle komma att hanteras av företagshälsovården. Ett 

mindre tillförlitligt test borde ha kunnat accepteras om företagshälsovården tog hänsyn 

till att testerna inte var helt tillförlitliga och hade behandlat de anställda därefter. Hade 

testet gett utslag för ett falskt negativt resultat hade syftet med drogtestet inte uppfyllts. 

Arbetstagare som utgör en säkerhetsrisk i en verksamhet kan av det skälet inte spåras. 

Arbetsgivaren invaggas i en falsk säkerhetskänsla.
23

 Westregård menar att även om 

endast ett fåtal arbetstagare spåras som utgör en hög risk kan det räcka för att 

arbetstagaren ska anses skyldig att göra drogtestet.
24

 Det skulle innebära att ett drogtest 

som bara ger utslag vissa gånger skulle kunna vara skäl nog för att en arbetstagare skulle 

anses skyldig att drogtesta sig om arbetsgivaren är en högriskarbetsgivare. Jag drar därför 

slutsatsen att drogtester som ger utslag för falskt positivt respektive falskt negativt resultat 

inte skulle sakna betydelse i avvägningen mellan tunga säkerhetsrisker och arbetstagarens 

skyldighet att drogtesta sig.   

Skulle skyldigheten för arbetstagaren att genomföra ett osäkert test vara mindre om 

arbetsgivaren hörde till gruppen riskarbetsgivare? I AD 1991:45 faller arbetsgivaren inom 

ramen för riskarbetsgivare. En riskarbetsgivare utgörs av en verksamhet där både 

riskarbetstagare och icke-riskarbetstagare arbetar.
  

Riskarbetsgivaren har inte ett lika 

starkt intresse av att genomföra drogtester på alla grupper på arbetsplatsen utan endast i 

förhållande till riskarbetstagarna.
25

 Blir arbetstagarnas skyldighet att underkasta sig ett 

osäkert test mindre i så fall? Till skillnad från högriskarbetsgivaren är det en mer 

begränsad skara som drabbas av en olycka på grund av bristande säkerhet än hos 

högriskarbetsgivaren. Trots det menar jag att vid en avvägning i Arbetsdomstolen borde 

säkerheten för andra arbetstagare väga tyngre än den enskildes rätt till att skydda sin 

integritet. Westregård påpekar att en hög risk skulle föreligga om ett mindre säkert test 

skulle kunna accepteras. Vad som betraktas som hög risk blir därför en definitionsfråga 

för Arbetsdomstolen. Då räcker det kanske inte att det är en begränsad skara som utsätts 

för säkerhetsriskerna. Utgången för om arbetstagaren anses skyldig att underkasta sig ett 

drogtest ligger emellertid på flera avvägningar som vävs samman till en helhet. Oavsett 

om det är frågan om en högriskarbetsgivare eller en riskarbetsgivare kommer det i den 

slutliga helhetsbedömningen sannolikt vara av intresse om det finns säkrare alternativa 

drogtester.
26

  

2.1.2 Integritetsaspekten 

Arbetsdomstolen förklarade i Oskarhamnsmålet
27 

att vissa omständigheter skulle beaktas. 

Det första var att bruk av alkohol var tillåtet och socialt accepterat, till skillnad från 

narkotika. För det andra var testmetoden inte träffsäker. En kartläggning av en persons  

 

22
 AD 1998:97. 

23 
Westregård: Integritetsfrågor i arbetslivet (2002) s 205.

 

24
 Westregård: Integritetsfrågor i arbetslivet (2002) s 147. 

25
 Westregård: Integritetsfrågor i arbetslivet (2002) s 98. 

26
 Westregård: Integritetsfrågor i arbetslivet (2002) s 176. 

27
 AD 1998:97. 
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alkoholvanor betraktades som alltför integritetskänsligt. AD summerade i sina avslutande 

punkter att bedömningen av alkoholtestning inte innebär att det är uteslutet med 

alkoholtestning, utan det avgörande är metodens utformning.  

Integritetsintrånget stod också i fokus i Alkoskåpsmålet
28

. Arbetsdomstolen menade att 

verksamheten hade ett välgrundat syfte med sin kontroll. I rättsfallet jämfördes två 

kontrollmetoder; alkoskåp och alkolås. Invändningen från arbetstagarna var att alkoskåp 

placerade utanför omklädningsrummet, vilket innebar att utandningen skett inför 

arbetskamraterna. Arbetstagarna betraktade metoden som mer integritetskränkande än ett 

utandningsprov i alkolås. Vid avvägningen om alkoskåpet förklarade Arbetsdomstolen att 

det är en vedertagen testmetod som används i andra transportverksamheter. Metoden 

ansågs som säker och adekvat. När det gällde skåpets placering hade förbundet möjlighet 

att påverka placeringen. Slutsatsen var att arbetsgivarens intresse av att alkoholtesta var 

överordnat arbetstagarnas intresse av skydd för den personliga integriteten. 

I Fryshusmålet
29

 sköttes provtagningen av en fd kriminalvårdare. Drogtestet utfördes med 

en provsticka. Arbetsdomstolen ansåg att metoden var tillräckligt säker och adekvat, även 

om det fanns andra alternativ. Metoden bedömdes inte som integritetskränkande. 

Vid bedömningen av integritetskänsligheten har det visat sig att effektiviteten hos 

drogtestet spelar roll. I Oskarhamnsmålet gav testet utslag för ett falskt positivt resultat, 

vilket innebar att det gav utslag även för annat än alkohol. Endast 30 % av utslaget kunde 

bero på alkoholbruk, dvs att 70% av resultatet fanns det andra förklaringar till. En 

utredning skulle då vidtas, vilket i sig innebar en kartläggning av arbetstagarens 

alkoholvanor.
30

 Uttalandet från arbetsdomstolen ger ingen vägledning om vilken grad av 

träffsäkerhet testet ska ha för att arbetstagaren ska anses skyldig att underkasta sig 

drogtestet. Källström menar att ställningstagandet från Arbetsdomstolens sida handlar om 

att alkohol är socialt accepterat och att användning av narkotika straffbart.
31

 Skulle ett 

lika osäkert drogtest kunnat ha accepterats? Utgår jag från Källströms resonemang och 

gör en e contrario tolkning skulle Arbetsdomstolen sannolikt anse arbetstagaren skyldig 

att genomgå drogtestet utifrån de omständigheter som rådde i Oskarhamnsmålet med 

stora säkerhetsrisker samt det faktum att narkotika är straffbart.     

I Fryshusmålet
32

 användes en urinprovtagning med hjälp av en provsticka. Metoden var 

inte den som föreskrivs av Socialstyrelsen och som är ackrediterad för arbetslivet. 

Arbetsdomstolen uttalade sig på följande sätt om testmetoden:  

 

28
 AD 2009:36. Rättsfallet handlar om huruvida två miljöarbetare varit skyldiga att lämna 

utandningsprov i ett alkoskåp och om deras vägran varit skäl till uppsägning på saklig grund. Båda 

arbetstagarna framförde tunga fordon i tjänsten. Dessutom var det fråga om installation av 

alkoskåpet varit ett brott mot ett gällande kollektivavtal om alkolås samt om giltigheten av 

tolkningsföreträde enligt 33 och 34§§ MBL. 
29 

AD 2001:3. 
30 Westregård: Integritetsfrågor i arbetslivet (2002) s 206. 
31

 Källström: Tillåtligheten av drogtestning på arbetsplatser (1998/99) s 386. 
32

 AD 2001:3. 
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”Även om det skulle finnas alternativa metoder att uppdaga cannabismissbruk än 

urinprovtagning får dock sådan provtagning anses vara en adekvat och tillräckligt säker 

metod för att spåra cannabismissbruk”.
33

  

Här uteslöt arbetsdomstolen inte alternativa metoder och tog ställning till metoden. I AD 

1991:45, dvs 10 år tidigare, uttryckte sig arbetsdomstolen om metoden i det fallet på 

följande sätt:  

”Såvitt domstolen kan finna på grundval av den tillgängliga utredningen förändrar detta 

dock inte slutsatsen att urinprovtagningen är en ändamålsenlig och för sitt syfte 

tillräckligt säker undersökningsmetod. Till utgångspunkterna för bedömningen hör då att 

det måste antas att det på en arbetsplats som den här aktuella inte finns någon bättre och  

säkrare metod att spåra missbruk av cannabis”.
34 

 

Här tryckte man på att det inte finns någon bättre och säkrare metod, medan man i 

Fryshusmålet
35

 menade att metoden var godtagbar för sitt syfte och uteslöt inte heller att 

det fanns säkrare metoder. Arbetsdomstolen fortsatte i samma mål att konstatera: 

”Urinprovtagning i allmänhet och det sätt på vilket Fryshuset genomför provtagning får 

anses vara föga integritetskränkande”.
36 

 

Det ska tilläggas att provtagningen skedde under övervakning av den manlige fd 

kriminalvårdaren och att provstickan undersöktes på plats. Likväl ansågs inte integriteten 

väga tyngre än metodens effektivitet och skyldigheten för arbetstagaren att genomföra 

drogtestet. I Oskarhamnsmålet
37

 och AD 1991:45 testades arbetstagaren i 

företagshälsovårdens lokaler och analysen utfördes på laboratorium. I Alkoskåpsmålet
38

 

ansågs det inte integritetskränkande att blåsa i ett alkoskåp inför sina arbetskamrater. 

Öman skriver att det inte framstår som att arbetsdomstolen ställer särskilt höga krav på 

att:  

”arbetsgivaren ska anstränga sig att ordna provtagningen på ett så värdigt och diskret 

sätt som möjligt.”.
39

  

Påståendet grundar sig på de uttalanden som gjorts i Fryshusmålet
40

 och 

Alkoskåpsmålet
41

.
42 

 

33
 AD 2001:3. 

34
 AD 1991:45.  

35 
AD 2001:3.  

36
 AD 2001:3. 

37 
AD 1998:97. 

38
 AD 2009:36. 

39
 Öman: Alkohol- och narkotikatestning i arbetslivet (2010) s 665. 

40 
AD 2001:3.  

41
 AD 2009:36.  

42 
Öman: Alkohol- och narkotikatestning i arbetslivet (2010) s 665.
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Det ges ingen stringent bild i praxis om ett osäkert test väger tyngre än arbetstagarens rätt 

till skydd av sin integritet genom att inte anses skyldig att underkasta sig ett drogtest. I 

Oskarhamnsmålet
43

 vägde integriteten tyngre än det osäkra testet. I Fryshusmålet
44

 vägde 

ett bristfälligt drogtest tyngre än skyddet för arbetstagarens integritet. Med bristfälligt 

menas att det inte lever upp till de riktlinjer som föreskrivs av Socialstyrelsen och Swedac 

för arbetslivet.
45

 Jag drar därför slutsatsen att skyldigheten för arbetstagaren att 

underkasta sig testet vilar på bedömningen i det enskilda fallet. Varför en provtagning i 

form av en provsticka accepterades i Fryshusmålet
46 

gör mig fundersam. Det skulle kunna 

bero på att arbetstagaren var en fd missbrukare. Den metod som användes var sannolikt 

inte främmande för en arbetstagare som suttit i fängelse. Jag menar att det inte finns 

någon anledning att använda en metod i arbetslivet som inte följer Socialstyrelsens 

riktlinjer. De grupper av individer som testades på Fryshuset har oavsett sin bakgrund rätt 

till samma integritetsskydd som vem som helst. Frågan tål att diskuteras. 

Westregård beskriver hur det primära syftet med drogtestet påverkar graden av 

integritetskänslighet. Är syftet med urinprov ett genomförande av drogtest är det 

integritetskänsligare än om ett urinprov med syftet att undersöka om en person har en 

HIV-infektion i kroppen. Syftet kan indelas i ett primärt och ett slutligt syfte. Ett primärt 

syfte hos en kontrollåtgärd kan vara att ett urinprov lämnas som ska drogtestas. Det 

slutliga syftet kan vara att befrämja en säker arbetsmiljö. Primärt och slutligt syfte måste 

utredas var för sig eftersom de kan bedömas olika ur integritetssynpunkt.
47

  

2.1.3 Kollektivavtalet 

I Alkoskåpsmålet
48

 ansågs inte skyldigheten att underkasta sig drogtest följa 

anställningsavtalet. Ett kollektivavtal låg till grund för alkolåset. Tolkningsföreträde hade 

lagts av arbetstagarorganisationen enligt 33§ MBL. Tolkningsföreträdet åberopades först 

vid tvisteförhandlingar ett år efter det att alkoskåpet togs i bruk. Enligt 33§ MBL kan inte 

tolkningsföreträdet utövas på förfluten tid menade arbetsdomstolen. Värt att notera är att 

Arbetsdomstolen inte menade att kollektivavtalet som låg till grund för alkolåset inte 

uttryckligen uteslöt andra kontrollmetoder.  

Det konstaterades i Alkoskåpsmålet
49

 att då alkohol- eller narkotikatestning uttryckligen 

är reglerat i ett kollektivavtal, har den avtalsslutande arbetstagarorganisation rätt att utöva 

tolkningsföreträde enligt 33 § MBL om skyldigheten för medlemmarna att underkasta sig 

drogtestningen. 
 
Det finns dock begränsningar i rätten att träffa kollektivavtal, som tex att  

 

43
 AD 1998:97. 

44
 AD 2001:3. 

45
 Se Socialstyrelsens Meddelandeblad: Narkotikatester av urin inom hälso- och sjukvården som 

utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (2008). Hädanefter Socialstyrelsens 

Meddelandeblad. Se Swedac DOC 01:37 Narkotikaanalyser i urin (2008). 
46

 AD 2001:3. 
47

 Westregård: Integritetsfrågor i arbetslivet (2002) s 193.
  

48
 AD 2009:36. 

49
 AD 2009:36. 
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de inte får strida mot lag eller god sed på arbetsmarknaden.
50

 För att bedöma om en 

åtgärd står i strid med god sed tittar man på arbetsgivarens intresse av att genomföra 

åtgärden och väger det mot arbetstagarens intresse av skydd för sin integritet.
51 

Skulle 

arbetstagaren efter intresseavvägningen befunnits skyldig att medverka till drogtest, kan 

en vägran vara saklig grund för uppsägning.
 
Arbetsgivaren har en skyldighet att få 

arbetstagaren att inse vilka konsekvenser en vägran att låta sig drogtestas kan få, dvs att 

arbetstagaren kan förlora sin anställning.
52

 Här skulle tolkningsföreträdet enligt 33§ MBL 

kunna fylla en viktig funktion för att skydda arbetstagaren, menar jag. Om en arbetstagare 

vägrar delta i ett drogtest av skälet att det är osäkert skulle tolkningsföreträde läggas så att 

tvisten prövas innan arbetsgivaren företar en omplaceringsutredning med en eventuell 

påföljande uppsägning på saklig grund. Arbetsgivaren behöver inte ta hänsyn till 

tolkningsföreträdet om synnerliga skäl föreligger.
53

 Jag anser att synnerliga skäl skulle 

kunna vara att det finns starka misstankar om ett pågående missbruk. Arbetsgivaren 

skulle då i princip kunna bryta mot tolkningsföreträdet och kräva en drogtestning. 

Arbetstagaren kan neka men med risk för att bli uppsagd.  

Källström är av uppfattningen att det i kollektivavtalen närmare bör regleras vilken personal som 

ska testas, vilka arbetsplatser som omfattas, vilka drogtyper som avses samt vilket 

tillvägagångssätt som ska används.
54 

I så fall skulle jag kunna tänka mig att 

tolkningsföreträdet skulle förbli outnyttjat. Klarläggs omfattningen i drogpolicyn och 

klara riktlinjer om vad som ska betraktas som säkra drogtest finns det inget behov av 

tolkningsföreträdet. Å andra sidan skulle det vara ett skydd om det uppkommer 

meningsskiljaktigheter kring tolkningen av vad som är ett säkert test.  

 

Westregård menar att en obesvarad fråga är i vilken omfattning arbetstagarorganisationen 

har rätt att för arbetstagaren ge samtycke till integritetskänsliga åtgärder. Hon anser att ett 

fackligt medlemskap inte med automatik innebär att arbetstagarorganisationen har 

fullmakt att ge samtycke till mycket integritetskänsliga åtgärder.
55

  

2.1.4 Sammanfattning 

Vid avvägningen om en arbetstagares skyldighet att underkasta sig drogtest bedömer 

arbetsdomstolen om rimlig proportion föreligger mellan arbetsgivarens intresse av att 

genomföra drogtestet i förhållande till individens intresse av skydd för sin integritet. I de 

flesta avvägningar är säkerhetsriskerna skäl nog för att arbetstagaren ska vara skyldig att 

testa sig. Praxis visar emellertid att tillförlitligheten kan spela roll och ett falskt positivt 

utslag kan medföra att arbetstagaren inte anses skyldig att drogtesta sig även om  

 

50
 Westregård: Integritetsfrågor i arbetslivet (2002) s 31. 

51
 Glavå: Arbetsrätt (2011) s 729. 

52
 Öman: Alkohol- och narkotikatestning i arbetslivet (2010) s 668. 

53
 33§ MBL 3 st. 

54 Källström: Tillåtligheten av drogtestning på arbetsplatser (1998/99) s 383. 
55

 Westregård: Integritetsfrågor i arbetslivet (2002) s 33. 
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arbetsgivaren anses vara en högriskarbetsgivare. För högriskarbetsgivare förstärks 

argumentet för drogtestning och ett mindre säkert drogtest skulle kunna accepteras om det 

att det är osäkert. Tvisten skulle då kunna prövas innan en omplacering med en eventuell 

uppsägning företas. 

När det gäller integriteten görs samma avvägning mellan arbetsgivarens intresse av att 

genomföra drogtestet i förhållande till arbetstagarens intresse av sin integritet. Westregård 

menar att primärt och slutligt syfte måste utredas var för sig då de ur integritetssynpunkt 

kan bedömas olika. Det primära syftet påverkar graden av integritetskänslighet. Praxis ger 

emellertid ingen sammanhållen bild av hur osäkert ett test ska vara för att betraktas som 

integritetskänsligt. Ett osäkert test som gav utslag för mer än ett alkoholmissbruk ansågs 

som alltför integritetskränkande för att arbetstagaren skulle anses skyldig att underkasta 

sig drogtestet. Blåsa i ett alkoskåp inför arbetskamraterna ansågs inte vara 

integritetskränkande. Metoden ansågs som adekvat och säker. Lämna urinprov under 

överinseende av en fd kriminalvårdare var ”föga integritetskränkande” och  testmetoden i 

form av en provsticka betraktades som tillräckligt säker och adekvat. Bedömningen om 

en arbetstagare ska anses skyldig att genomgå ett osäkert drogtest utgår från 

omständigheterna i det enskilda fallet.  

Regleras drogtester i formen av ett kollektivavtal har arbetstagarorganisationen rätt att 

utöva tolkningsföreträde om medlemmarnas skyldighet att underkasta sig ett drogtest. 

Kollektivavtalet får inte strida mot lag eller god sed på arbetsmarknaden. 

Tolkningsföreträdet skulle kunna skydda arbetstagaren om denne vägrar ett test av skälet  

3. Kontrollorgan 

3.1 Inledning 

Socialstyrelsen är en statlig myndighet som har till huvuduppgift att inom området vård 

och omsorg se till att regler och lagar följs. Tillsynen har som uppgift att se till att vård 

och omsorg är baserad på beprövad erfarenhet och vetenskap.
56

 I Socialstyrelsens 

meddelandeblad ges vägledning för narkotikatester av urin. Drogtestning av andra 

provtyper såsom saliv, svett och blod beskrivs inte i deras meddelandeblad. Ett korrekt 

resultat på ett drogtest måste byggas kring en kedja av åtgärder, kallad ”chain-of-custody”  

 

56 
Hemsida:

 
www.socialstyrelsen.se. 
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eller säkerhetskedjan. Socialstyrelsen anser att narkotikatestning i kontrollsyfte på 

arbetsplatser ska omfattas av Swedacs ackrediteringssystem.
57 

Huvuduppgiften för Swedac är att vara Sveriges nationella ackrediteringsorgan. 

Ackrediteringssystemet när det gäller narkotikatester i arbetslivet bygger på frivillighet. 

Syftet med ackrediteringen är att se till att de som utför kontroller på ex laboratorier för 

drogtester i arbetslivet, besitter rätt kompetens och arbetar på ett enhetligt och tillförlitligt 

sätt samt att de är oberoende. Swedac ställer upp särskilda krav för arbetsplatstestning där 

det ställs skärpta krav på tillförlitlighet hos drogtester i arbetslivet.
58

  

Detta kapitel handlar om kontrollorganens funktion, deras riktlinjer och vilka krav de 

ställer på tillförlitlighet hos drogtester i arbetslivet. Avsikten är att ge en mer utförlig 

definition på ”chain-of-custody” och vad en ackreditering faktiskt innebär samt organens 

inbördes relation. 

3.1.1 Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen är en statlig myndighet som lyder under Socialdepartementet. Regering 

och riksdag avgör riktningen på arbetet som bedrivs. Huvuduppgiften är att inom området 

vård och omsorg se till att regler och lagar följs och att anmärka om det finns brister. Med 

regler avses i första hand föreskrifter
59

,
 
 allmänna råd

60
 och handböcker. Tillsynen har 

som uppgift att se till att vård och omsorg är baserad på beprövad erfarenhet och 

vetenskap.
61

  

I Socialstyrelsens meddelandeblad ges vägledning för narkotikatester av urin inom hälso- 

och sjukvården som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Vägledningen 

gäller bla arbetslivet. Socialstyrelsen tydliggör i meddelandebladet att narkotikatestning 

även förekommer i andra provtyper såsom saliv, svett och blod men att de inte omfattas 

av skrivelsen. Oavsett gäller säkerställandet av tillförlitlighet även dessa tester. 

Socialstyrelsen uppmanar personalen att vara extra försiktig med användande av dessa 

alternativa provtyper då erfarenheten kring dem är mindre. Genom hänvisning till lagen 

om yrkesverksamma på hälso- och sjukvårdens område
62

 klargörs att arbetet ska vara 

kongruent med beprövad erfarenhet och vetenskap. Analysmetoderna ska av det skälet 

vara: ”tillräckligt vetenskapligt utvärderade”.
63

 

 

57 
Socialstyrelsens meddelandeblad: Narkotikatester av urin inom hälso- och sjukvården som utförs 

av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (2008) s 1, 2, 3. Hädanefter Socialstyrelsens 

meddelandeblad. 
58 

Hemsida: www.swedac.se. 
59

 Socialstyrelsens författningssamling. 
60

 Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas. De 

utesluter inte andra sätt att nå de mål som avses i författningen. 
61 Socialstyrelsens Meddelandeblad (2008) s 1. 
62

 Lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. 
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 Socialstyrelsens Meddelandeblad (2008) s 1-2. 
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Socialstyrelsen skriver också om risken för falska provresultat. Förenklad analysmetodik 

i form av tex snabbtester finns tillgängliga. Det finns dokumenterade studier om att dessa 

metoder innebär ökade risker för både falska negativa som falska positiva resultat.
64

  

Det finns ett antal faktorer som styr det slutgiltiga provresultatet menar Socialstyrelsen. 

Ett korrekt resultat måste byggas kring en kedja av åtgärder, kallad ”chain-of-custody” 

eller säkerhetskedjan. Kedjan består av kallelse, identitetskontroll av provgivaren, 

provtagning, transport, analys till svarsrapportering, tolkning och åtgärder. Enligt 

säkerhetskedjan ska personalen bla göra följande: 

- utföra provtagningen i ändamålsenliga lokaler, för att undvika att provet manipuleras 

- fylla i dokument för provtagning och för beställning av analys 

- genomföra provet, som delas upp i två delprover kallat A-prov resp B-prov 

- undersöka tex  provets volym och temperatur för att kunna ta beslut om att godkänna 

provet 

- observera provtagningen och dokumentera denna 

- plombera provet för att omöjliggöra manipulation 

- använda rutiner som förhindrar kontaminering 

- skriva ner uppgifter om sjukdom, aktuell medicinering och ev annat av intresse.
65

 

 

Skulle det finnas brister i kedjan är resultatet inte säkert. Regelbunden kvalitetskontroll 

av hela processen och personalen är därför viktigt. Inför en provtagning är det viktigt att 

den som utför provtagningen tydliggör för provgivaren om motivet för provtagningen, 

förfarandet, vem beställaren är, vem resultatet av analysen lämnas till samt vad ett 

positivt svar kan medföra. Informationen är att föredra i skriftlig form. Informationen 

som lämnas ska även innehålla vilka analyser som omfattas, var utförandet sker, metoden 

som används och dess tillförlitlighet. Provgivaren ska samtycka till testningen muntligt 

eller skriftligt samt informeras om att samtycket kan återkallas. Testningen bygger på 

frivillighet. Om provgivaren är minderårig får personalen avgöra frågan med hänsyn till 

ålder och mognadsgrad.
66

 

Vid mottagandet på laboratoriet kontrolleras uppgifterna på remissen än en gång och att 

de stämmer överens med provet. Även eventuell utspädning undersöks. Ett verifierat 

positivt svar bör bevaras nedfryst ett år innan undersökningen betraktas som avslutad. På 

laboratoriet utförs narkotikaanalysen för drogtester i arbetslivet i två steg, screening och 

verifikation. Verifikationen görs på de preliminärt positiva resultaten. Rätt utfört kan 

metodiken ge helt säkra resultat.
67 

Narkotikaanalysens resultat rapporteras från 

laboratoriet direkt till hälso- och sjukvårdspersonalen. Skulle resultatet vara positivt 

meddelar den medicinskt ansvarige provgivaren vid ett personligt samtal.
68
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 Socialstyrelsens Meddelandeblad (2008) s 1-2. 

65 Socialstyrelsens Meddelandeblad (2008) s 3. 
66 

Socialstyrelsens Meddelandeblad (2008) s 2. 
67 

Socialstyrelsens Meddelandeblad (2008) s 3. 
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Socialstyrelsens Meddelandeblad (2008) s 4-5. 
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Socialstyrelsen anser att narkotikatestning i kontrollsyfte på arbetsplatser ska omfattas av 

Swedacs ackrediteringssystem.
69

 I arbetet med att säkerställa tillförlitligheten är detta av 

stor vikt. I Swedacs tolkningsdokument
70

 finns särskilda krav på system för att säkerställa 

positiva analysresultat med en verifierande analys.
71

 Utförligare beskrivning av detta ges 

under nästa rubrik.  

3.1.2 Swedac 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, härefter Swedac, är en statlig myndighet 

vars huvudsyfte är att arbeta för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga samt 

underlätta rörligheten över gränserna. Myndigheten sorterar under både 

Utrikesdepartementet och Näringsdepartementet. Huvuduppgiften är att vara Sveriges 

nationella ackrediteringsorgan. Swedac styrs av lagstiftning och genom 

överenskommelser inom och utanför Europa. Ackrediteringssystemet när det gäller 

narkotikatester i arbetslivet bygger på frivillighet. 

Ackreditering sker av bla laboratorier enligt internationella standarder och regelverk. 

Syftet med ackrediteringen är att se till att de som utför kontroller på ex laboratorier för 

drogtester i arbetslivet, besitter rätt kompetens och arbetar på ett enhetligt och tillförlitligt 

sätt samt att de är oberoende. Uppdragen ska också vara grundade på erkända standarder 

internationellt. Swedac granskar detta vid regelmässiga tillsynsbesök. Därmed kan man 

tillförsäkra att kontroll, provning och certifiering sker med hög kvalitet och skapar 

säkerhet för hälsa, liv och miljö i vår vardag.
72

  

Genom ackreditering bestämmer man en nivå för kvaliteten i laboratoriet. Krav finns då 

på kompetens, dokumentation och kvalitetssystem. Verksamheten blir regelbundet 

granskad för att se till att kompetensen bevaras. Samtliga verksamheter som är 

ackrediterade finns i Swedac:s register och det är bara dessa som får nyttja Swedacs 

ackrediteringsmärke.
73 

Huvudreferenserna för tolkningsdokumentet är meddelandebladet från Socialstyrelsen 

och EWDTS
74

 riktlinjer för narkotikatester på arbetsplatser. Dokumentet skiljer sig från 

Socialstyrelsens meddelandeblad genom att mer detaljerat beskriva verifieringen av 

analysen. De ställer upp särskilda krav för arbetsplatstestning där det ställs skärpta krav 

på tillförlitligheten. Vid drogtestning på arbetsplatser finns tre centrala tilläggskrav. Först 

och främst ska A- och B-provet vara plomberade, men enbart A-provet används för 

undersökning på laboratoriet. Skulle oberoende undersökning av B-provet behöva utföras  

 

69
 Socialstyrelsens Meddelandeblad (2008) s 3-4. 

70
 Swedac DOC 01:37 Narkotikaanalyser i urin (2008). 

71
 Socialstyrelsens Meddelandeblad (2008) s 4. 

72 
Hemsida: www.swedac.se. 

73
 Hemsida: www.swedac.se. 

74
 European Workplace Drug Testing Society är ett europeiskt samarbete för användare av 

drogtester, leverantörer av drogtester och leverantörer av utrustning när det gäller drogtester på 

arbetsplatsen. Vid deras sammankomster utbyts idéer och information. 
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ska detta kunna ske på ett annat ackrediterat laboratorium. För det andra ska det finnas ett 

system för ”chain-of-custody”. Slutligen ska screening och verifikation utföras på samma 

laboratorium.
75

  

En annan viktig del av Swedacs verksamhet är samarbetet med andra länders 

ackrediteringsorgan för att säkra en unison tolkning och tillämpning av olika standarder. 

Ackrediteringen fick den 1 januari 2010 en starkare och mer formell ställning inom EU.
76

 

Ackrediteringsorganen har genom den nya förordningen (EG) nr 765/2008
77

 fått en 

tydligare roll på EU:s inre marknad. I inledningen till förordningen förklaras att den 

övergripande ramen inte bör påverka de materiella bestämmelserna i lagstiftningen utan 

syftet är att göra dem bättre. Intressant är följande utdrag under punkt nr 10 i inledningen: 

”Ackreditering används i samtliga medlemsstater, men har hittills inte reglerats på 

gemenskapsnivå. Bristen på gemensamma bestämmelser har lett till olika 

tillvägagångssätt och system inom gemenskapen, vilket har fått till följd att olika 

medlemsstater har varit olika strikta vid ackreditering. Det är därför nödvändigt att 

utveckla en heltäckande ram för ackreditering och att på gemenskapsnivå fastställa 

principer för hur ackrediteringen ska organiseras och genomföras.”
78

  

3.1.3 Sammanfattning 

Socialstyrelsen har som huvuduppgift att se till att lagar och regler följs samt bedriva 

tillsyn inom vård och omsorg. I sitt meddelandeblad anger de vissa krav för drogtester i 

arbetslivet, bla att ”chain-of-custody” ska tillämpas och att analysmetoderna ska vara 

vetenskapligt utvärderade. Det varnas för användning av alternativa provtyper såsom 

saliv, svett och blod då det finns mindre erfarenhet kring dessa. I arbetet med att 

säkerställa tillförlitligheten är det av stor vikt att narkotikatestning på arbetsplatser 

omfattas av Swedacs ackrediteringssystem. 

Swedac ställer upp särskilda krav för arbetsplatstestning där det ställs skärpta krav på 

tillförlitlighet. Det finns tre centrala tilläggskrav. Först och främst ska A- och B-provet 

vara plomberade, men enbart A-provet används för undersökning på laboratoriet. Skulle 

oberoende undersökning av B-provet behöva utföras ska detta kunna ske på ett annat 

ackrediterat laboratorium. För det andra ska det finnas ett system för ”chain-of-custody”. 

Screening och verifikation ska utföras på samma laboratorium. Målet med EU-

förordningen är att harmonisera tillvägagångssätten och system inom gemenskapen. 
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 Swedac DOC 01:37 Narkotikaanalyser i urin (2008) s 5. 
76

 Hemsida: www.swedac.se. 
77

 EU:s förordning (EG) nr 765/2008 om ackreditering och marknadskontroll. 
78 EU:s förordning (EG) nr 765/2008 om ackreditering och marknadskontroll s 31. 
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4. Hur ser experter och tillämpare av 

drogtest på tillförlitlighet? 

4.1 Val av respondenter 

Upphovet till val av respondenter är en artikel som handlar om drogtest i arbetslivet. 

Författare är bla Olof Beck och Ulric Hermansson. I artikeln skriver författarna att drog- 

tester måste vara ackrediterade.
79 

Salivtest är inte ackrediterat enligt Swedac.
80

 Via min 

handledare fick jag tipset att ta kontakt med Previa som tillämpar både urinprov men 

också salivprov. Min utgångspunkt för intervjuerna var att tilldela respondenterna ämnet 

för min uppsats. Därefter gavs de fritt spelrum att delge sin uppfattning om tillförlitlighet 

hos drogtester och vilken betydelse det spelar. Det blev mycket fokus på just salivtest.  

Intervjuerna visade sig bli alldeles olika, vilket är ett förväntat resultat när man använder 

sig av den öppna intervjuformen. Trots det har intervjuerna bildat ett begripligt 

sammanhang och genom följdfrågor har jag kunnat få svar på det som jag ville för att 

kunna uppnå syftet med min uppsats. Efter de tre avslutade intervjuerna uppstod ett 

behov av att höra ett annat perspektiv på drogtesters tillförlitlighet. Av den anledningen 

togs kontakt med Sverker Backlund och en telefonintervju blev ett lämpligt sätt att 

genomföra intervjun. Formen för intervjun blev halvstrukturerad. Jag hade förberett ett 

antal frågor som uppstod efter att ha analyserat övriga intervjuer. Frågorna var relativt 

öppna och med hjälp av följdfrågor fick jag Backlunds syn på salivtester och 

tillförlitlighet.  

4.1.1 Urban Svensson, Previa 

Den första intervjun ägde rum i Helsingborg med Urban Svensson. Urban Svensson är 

Företagsläkare och Centralt Medicinskt Ledningsansvarig på Previa. Han är också en av 

Previas 25 MRO-läkare
81

. Inom företagshälsovården är Previa Sveriges ledande företag 

med enheter på 70 orter i hela landet. De erbjuder tjänster inom hälsa, arbetsmiljö och 

rehabilitering och ledarskap.
82

  

Svensson förklarar att syftet med testerna är viktigt och att det ska vara värt 

investeringen. Företagen måste fråga sig om förändringen de vill åstadkomma verkligen 

kommer till stånd.  Svensson redogör tydligt att en drogtestning ska bedrivas på 

policynivå för att förebygga och påverka, inte för att spåra varje individ. Han tillägger att 

vissa kunder inte kan välja utan att drogtesta personalen är ett myndighetskrav.  

79
 Beck et al: Drogtest viktig del av arbetslivets preventiva insatser mot narkotika (2010). 

80
 Swedac DOC 01:37 Narkotikaanalyser i urin (2008). 

81
 MRO-läkare är en förkortning av Medical Review Officer. 

82
 Hemsida: www.previa.se. 
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Urinprov benämns i intervjun som ”the golden standard”. Previa utför ca 16-17 000 

urinprover om året och några 1000 salivtester. Salivtestet som tillämpas kallas Intercept
83

. 

Svensson anför att kunderna gillar snabbheten i testet, jämfört med ett urinprov som tar 

mycket längre tid. Han menar att risken för manipulation är mycket mindre och det finns 

mycket som praktiskt talar för salivtestet. Som exempel ges slumpmässiga tester på tex en 

busstation där tidsåtgången för drogtestet är viktigt för att inte uppehålla chaufförerna. 

Vad Svensson tycker att många företrädare för laboratorier inte tar hänsyn till är att det i 

vissa verksamheter krävs att man kan utföra drogtester på obekväma tider och att en 

kompromiss då krävs. Viktigt är att tillämpa ”chain-of-custody”, förklarar han. Han 

berättar att deras samarbetspartner EDTS
84

 utför många fler salivtester då de bedriver sin 

drogtestning dygnet runt. Att sitta och vänta på urinprov i tre timmar när man utför 

drogtester menar han är en omöjlighet. Invändningen mot salivtester labbkemiskt är att 

det är väldigt låga koncentrationer och blir därför svårt att detektera och vara säker på att 

det är upptäckt. Svensson förklarar att det har varit jättemycket diskussioner om 

ackreditering, bla att Previa använder sig av ett laboratorium i Storbritannien. Han 

tydliggör att laboratoriet är ackrediterat och utvecklar att Sverige är ensam om att utföra 

ackreditering som Swedac föreskriver.  Den ackreditering som finns i Storbritannien 

gäller för hela Europa, påstår han. Han menar att ackreditering handlar om att göra på ett 

visst sätt. 

På Previa är de väldigt tydliga med att klargöra att de inte erbjuder snabbtester då de inte 

skulle klara en arbetsrättslig prövning. Han påstår att det finns stora välkända varumärken 

som testar arbetsplatser med icke-godkända tester, men understryker än en gång att Previa 

inte gör det. Utvecklingen med oseriösa snabbtester gör att aktörer som Previa måste 

pressa processen för konkurrensens skull, anför han. Han avslutar kort intervjun med att 

säga att en AD-dom skulle sätta stopp för oseriösa drogtestföretag som tillämpar 

snabbtester.
85

  

4.1.2 Olof Beck, Karolinska institutet 

Min andra intervju var i Stockholm med professor Olof Beck, chef för farmakologiska 

laboratoriet inom klinisk farmakologi vid Karolinska universitetslaboratoriet. Han 

anlitas också som sakkunnig vid Arbetsdomstolen och för tillfället är han sakkunnig i 

Astrid Lindgren-fallet
86

 när det gäller analysdelen. Beck bedriver forskning om analys av 

olika missbrukande droger liksom av läkemedel. Forskningens fokus är att utveckla och 

studera tillförlitligheten hos nya metoder samt att mäta halt och förekomst av olika 

substanser, av tex nya missbruksmedel. Användningen av salivtest för 

missbruksdiagnostik är ett av hans aktuella forskningsområden. Det omfattar en  

83
 Orasure Intercept Oral Fluid Collection Device är den engelska benämningen på det salivtest 

som används. 
84

 EDTS är en förkortning av European Drug Testing Service AB. 
85

 Intervju med Urban Svensson, Previa. 
86  

2008 avled en liten flicka som var hjärnskadad på Astrid Lindgrens sjukhus. En läkare åtalades 

för att ha gett flickan en dödlig dos av narkosmedlet tiopental. Läkaren nekade. Beck anlitades av 

försvaret som medicinsk expert gällande analysen av proverna som gjordes efter flickans död. 

Läkaren friades. 
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av standardiserad provtagning och en studie där man jämför salivprovtagning med 

urinprovtagning. Forskningen bedrivs i samarbete med forskare i Österrike och 

Tyskland.  

Drogtesterna måste ha ett syfte och det måste företagen reflektera över, klargör Beck. 

Drogpolicyn har därför en viktig roll. Beck är en av dem som arbetar hårt för att fokus 

ska läggas på analysarbetet av drogtester i svenskt arbetsliv. Han menar att det finns 

många metoder som tillämpas i arbetslivet som är osäkra. Myndigheter måste inta en 

tydlig roll och klargöra vad som ska gälla kring drogtester i arbetslivet, anser han. 

Swedac har kommenterat Becks inställning och tycker att Svenskt Näringsliv styr och att 

de borde ta fram en agenda om hur det ska se ut. 

Beck är väldigt tydlig med att aktörer inte kan tillåta sig att använda salivtester. Motiven 

för att tillämpa salivtester är svaga, som tex när det gäller busstrafik. Slumpvisa tester för 

att minimera riskerna i trafiken bör lösas av polisen genom blodprover. Saliv och urin 

bedömer inte prestationsförmågan, förklarar han. Han säger att salivtester som tillämpas 

ute på marknaden idag inte är tillräckligt utvecklade för att användas som en tillförlitlig 

metod i arbetslivet. Det är inte salivtesterna i sig som metod som är problemet utan att det 

är ett outvecklat område. Han berättar vidare att Sverige är det enda land i Europa som 

använder salivtester i arbetslivet och att Sverige utsågs till ett experimentland av 

kommersiella krafter. Metoden som infördes för 5 år sedan i Sverige var etablerade inom 

kriminalvården i England. Nästa steg var svenska arbetslivet. På kommentaren om att 

salivtestet är ackrediterat i England förklarar Beck att laboratoriet är ackrediterat för 

salivtester men inte för provtagningssättet. ”Man glider lite på skalan när man talar om 

ackreditering”, menar Beck. Forskning om salivtester pågår och genombrottet kommer 

nog ganska snart berättar han. Salivtestet ska då användas kliniskt och med tiden kanske 

inom arbetslivet. 

Beck pekar på att testmetoden ska vara säker och känslig. Vidare menar han att ta prover 

är ett ingrepp och beprövade metoder ska användas. Kunden ska inte ges möjlighet att få 

välja osäkra metoder. Urinprovtagning är enligt honom en tillförlitlig metod även om 

utrymme för fusk finns. Det elimineras med hjälp av rutiner. Ett vanligt missförstånd från 

individer är att man tror att det krävs övervakning på toaletten när provlämnaren urinerar. 

Med ganska små medel kan förutsättningar för en god provtagning skapas, berättar Beck. 

För att kontrollera att urinen tillhör provlämnaren mäter provtagaren temperaturen på 

urinen. Provlämnaren måste också lämna ytterkläder, väskor och dylikt utanför. 

Misstanke om manipulation av ett urinprov kan dock legitimera övervakning. 

Beck betonar att laboratorier ska vara under kontroll av myndigheter och inspekteras för 

att trygga metoden. Kontrollprover ska köras varje gång man kör patientprover året om. 

Kontrollprovet har ett känt utfall och skulle det vara felaktigt är alla proverna i den 

omgången felaktiga.  Han förklarar att ackrediterade laboratorier får kontrollprover som 

är okända och som ska vidarerapporteras för att därefter jämföras med resultat på andra 

laboratorier. Det blir ytterligare ett sätt att värna om säkerheten. Enligt honom är 

Karolinska institutet det enda europeiska laboratoriet som håller amerikanska 

kvalitetskriterier. Anledningen till att de håller den höga standarden är att skapa goda 
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rutiner för självbevarelsedriften. Han påpekar att deras kunder tror att allt är säkert bara 

för att det kommer till ett laboratorium, men så är inte alltid fallet. 

 

Slutligen berättar Beck att han påtalat för Swedac att vem som helst inte kan ackrediteras 

då det finns stora skillnader i praktisk kvalité. T ex kan inte ett sjukhuslaboratorium vara 

ackrediterat för drogtester i arbetslivet om de endast utför screeningdelen. Laboratoriet 

ska ta ansvar för hela ”säkerhetskedjan” för att säkerställa metoden, understryker Beck. 

Den finländska lagstiftningen
87

 utgör ett gott exempel på hur oseriösa tester kan 

elimineras.
88

  

4.1.3 Ulric Hermansson, Beroendecentrum 

Min tredje intervju hölls med Ulric Hermansson i Stockholm. Hermansson är Socionom, 

Med dr samt adjungerande universitetslektor i alkoholsjukdomar/ beroendeforskning vid 

Karolinska Institutet. Även han konsulteras som sakkunnig av arbetsdomstolen. 

Arbetsplatsen är Riddargatan 1 som är en enhet inom Beroendecentrum Stockholm och 

knuten till Centrum för Psykiatriforskning. Arbetsfältet omfattar utveckling av metoder 

för att upptäcka och åtgärda alkohol- och narkotikaproblem i ett tidigt skede i arbetslivet. 

Forskningen är för tillfället fokuserad på tidiga alkoholinterventioner på arbetsplatser 

samt även mindre omfattande alkoholbehandling för personer med lättare beroende. 

En av de viktigaste sakerna när det gäller drogtester är att titta närmare på vilket syfte de 

har, menar Hermansson. Motivet för arbetsgivaren och arbetstagaren ska vara klart. En 

kombination av test och förebyggande arbete är betydelsefullt. AML
 
är viktig när det 

gäller drogtester eftersom motiven är kopplade till lagen. 

Hermansson påtalar att otillförlitliga tester är ett integritetsintrång och klara etiska 

problem råder kring dessa. Att använda sig av en metod som bara identifierar enstaka 

arbetstagare med droger i kroppen är inte acceptabelt. Hade det inte funnits effektivare 

tester hade det kanske kunnat accepteras. Han menar att snabbtester är diskvalificerat. 

Salivtester är enligt honom oseriösa och han finner det fascinerande hur dessa har intagit 

den svenska marknaden. Metodiken som är ackrediterad i Storbritannien är framtagen och 

testade på en högprevalent grupp, nämligen kriminalvården, förklarar han vidare. 

Metodiken ägs av verksamheten som tillämpar den och ingen annan får möjlighet att 

använda den. Den som är insatt i forskning borde inse att en metod som framtagits för en 

högprevalent grupp kan inte användas i arbetslivet. Resultatet är mera förutsägbart inom 

kriminalvården. Hermansson berättar att trafikmedicinen har ratat salivtester, då det inte 

preciseras vad som mäts. Det blir en professionalitetskonflikt kring drogtester när en 

aktör levererar en produkt som denne vet inte fungerar. Kunden bör upplysas om 

osäkerheten i drogtestet så att han kan ta ställning till om han fortfarande vill tillämpa 

testet. Det menar Hermansson att aktörerna inte gör. 

87
 Lagen om integritetsskydd antogs 2001.  I lagen finns ett grundläggande relevanskrav om att 

arbetsgivaren endast får behandla personuppgifter som har direkt betydelse för arbetstagarens 

anställningsförhållande. Kravet kan inte åsidosättas genom samtycke från arbetstagaren. (SOU 

2009:44 s 175, s 179) 
88

 Intervju med Olof Beck, Karolinska institutet. 
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Detektionstiden har betydelse vilket arbetsgivaren måste ta ställning till. Arbetsgivaren 

bör ta del av referensvärdena. Han förklarar att vid tillämpning av snabbtester slår 

drogtestning fel i uppemot 70% av fallen. Det enda man kan påverka vid en drogtestning 

är vilken metod som används och gränsvärdet. Arbetsgivaren bör få kännedom om detta. 

Försäljning av drogtester för att kunden vill ha det anser han är svagt. I sin yrkesroll har 

man ett ansvar att förklara för kunden hur drogtestet fungerar och vilka risker som 

föreligger. 

Vid tillämpning av osäkra tester är det viktigt att fråga sig vilken effekt de har menar 

Hermansson. Han ifrågasätter preventionseffekten med sådana tester. Kanske kan man 

uppnå en beteendeförändring på gruppnivå, men en del av gruppen kommer att räkna ut 

eller förstå att testet är otillförlitligt och den gruppen är extra intressant berättar han. Det 

är ingen bra strategi att lura individer utan vad som är viktigt är att få accept för 

kontrollsystemet. Finns det metoder som är effektivare ska de användas, tillägger han. 

På frågan om han skulle stötta en arbetstagares vägran att underkasta sig ett salivtest 

svarar han att bedömning måste göras utifrån helheten. Syftet med testerna ska 

klarläggas, informationen till arbetstagaren ska ha varit tydlig och sedan får man göra en 

avvägning enligt Westregårds modell. Har en tveksam metod använts utfaller 

bedömningen till arbetstagarens fördel, förklarar han.
89 

4.1.4 Sverker Backlund, EDTS 

Min kompletterande intervju höll jag per telefon med Sverker Backlund. Han är 

grundaren av EDTS
90

 och som VD har han det yttersta ansvaret för verksamheten. 

Utöver det arbetar Backlund med marknadsbearbetning och företagets affärsutveckling. 

EDTS, Skandinaviens ledande aktör när det gäller drogtester i arbetslivet, utför 25 000 

slumpmässiga drogtester per år. Grundaren Sverker Backlund berättar att företaget utför 

drogtester med urin- och salivprov. Även han påtalar vikten av en drogpolicy som är 

uppbyggd kring säkerhet i provtagning och analys. Han klarlägger att mycket talar för 

salivprover. För det första är det ett säkrare test då det inte går att manipulera. Han påstår 

att det är belagt att det förekommer manipulation av urintester, 2 av 10 personer har svårt 

att lämna urinprov. Backlund hävdar att ett salivtest innebär ett mindre integritetsintrång 

än ett urinprov. Salivtestet ställer dessutom mindre krav på utrymmen, säger han.  

På frågan om de är ackrediterade enligt Swedacs normer svarar han att de är 

ackrediterade av Storbritanniens ackrediteringsorgan UKAS
91

. Salivtestet är detsamma 

som tillämpas av Previa, dvs Intercept
92

. Backlund berättar att metoden är amerikansk, 

följer ”chain-of-custody” och har prövats rättsligt i USA. Backlund erbjuder sig att skicka 

över sammanfattningar på två prövningar i amerikansk domstol där salivtestet erkändes  
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som säker metod för sitt ändamål. Rättsfallen handlade om återkallande av skyddstillsyn i 

Ohio, USA. Salivtest är enligt Backlund ackrediterat i arbetslivet i USA. Skulle EDTS 

tillämpa salivtestet och det visar sig ge falska utslag, skulle trovärdigheten raseras snabbt, 

understryker han. Han betonar att EDTS inte använder sig av snabbtester. Det finns en 

allvarlig distinktion mellan att utföra screening eller tillämpa hela analysmetoden, 

avslutar han.
93

 

4.1.5 Sammanfattning 

Det råder en tydligt delad uppfattning mellan respondenterna om vad som ska betraktas 

som tillförlitliga drogtester i arbetslivet och hur man säkerställer dessa. Beck och  

Hermansson företräder de krav som ställs av Socialstyrelsen och Swedac, vilket innebär  

att metoderna ska tillämpas först när de är vetenskapligt beprövade. De skulle stötta en 

arbetstagares vägran att underkasta sig ett salivtest. Svensson och Backlund tillämpar  

salivtest i sina respektive verksamheter. De menar att testet är ackrediterat enligt  

Storbritanniens ackrediteringsorgan och att det innebär att det är tillförlitligt. Argumenten  

för salivtester menar de är snabbheten och att de ställer mindre krav på utrymmen.  

Backlund tillägger att integritetsintrånget är mycket mindre. Alla respondenter  

förespråkar drogpolicy när man inför drogtester på en arbetsplats och att syftet med  

drogtester måste vara tydligt. ”Chain-of-custody” menar de alla är ett måste när man  

tillämpar drogtester. 

5. Analys 

5.1 Är en tillförlitlig testmetod viktig? 

Det finns i praxis ingen konsekvent bild om huruvida en tillförlitlig testmetod är viktig. 

Arbetsdomstolen gör en individuell bedömning i varje rättsfall. Av de uttalanden som 

görs i praxis och doktrinen drar jag slutsatsen att testmetodens tillförlitlighet inte behöver 

vara avgörande, men att testmetoden spelar roll. Falska positiva resultat och falska 

negativa resultat skulle inte sakna betydelse i en avvägning där tunga säkerhetsrisker 

föreligger. Det osäkra alkoholtestet i Oskarhamnsmålet
94

 gjorde att arbetstagaren inte 

ansågs skyldig att underkasta sig testet trots att starka säkerhetsskäl fanns. Frågan är om 

den personliga integriteten vägt tyngre om det varit fråga om ett osäkert drogtest? Jag 

menar att Arbetsdomstolen sannolikt godtagit drogtestet av anledningen att  
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kärnkraftverket faller inom ramen för högriskarbetsgivare. Fryshusmålet
95

 visar att 

tillförlitligheten i testmetoden inte behöver spela någon roll. Ett drogtest som inte var 

godkänt för arbetslivet godtogs av Arbetsdomstolen även om det kunde finnas bättre 

alternativa metoder. 

Avgörandet i det enskilda fallet beror på flera avvägningar som vävs samman till en 

helhet och det finns inget givet svar på hur stor roll tillförlitligheten spelar. För att 

tillförlitligheten ska få en avgörande roll tror jag att det krävs att den ifrågasätts och blir 

föremål för en djupare analys i Arbetsdomstolen. Min slutsats är därför att testmetoden 

kan spela en viktig roll, men den behöver inte göra det.  

5.1.1 Vad bör räknas som en tillförlitlig metod? 

En tillförlitlig metod är en metod som mäter det den ska mäta. Testet ska inte kunna 

användas för att tränga in i arbetstagarens personliga förhållanden, tex vetskap om viss 

medicinering annat än när det är nödvändigt. Risken för falska positiva resultat och falska 

negativa resultat ska undanröjas. För att säkra provresultatet måste kompetent personal 

hantera drogtestsituationen och tillämpa ”chain-of-custody”. Möjlighet till verifikation 

med ett B-prov ska vara möjlig.  

Ett falskt positivt resultat ger utslag fastän personen inte har narkotika i kroppen. Syftet 

med testet uppfylls därmed inte. Att en arbetstagare som misstänks på falska grunder kan 

aldrig godtas då det finns väl beprövade metoder att tillämpa. Misstanke på falska 

grunder är ett integritetsintrång som inte får förekomma i arbetslivet. 

Ett falskt negativt resultat skapar en falsk säkerhetskänsla. Arbetsgivaren riskerar att ha 

drogpåverkade arbetstagare i sin verksamhet och därför blir syftet med testet inte uppfyllt. 

Risken är stor att förtroendet för testet undergrävs om en arbetstagare skulle testa negativt 

med droger i kroppen. Arbetstagaren utsätts för ett drogtest som inte kommer att visa 

något. Denna situation är i allra högsta grad omöjlig att acceptera och som arbetsgivare 

måste man fråga sig varför man tillämpar ett test som inte kommer att visa något i alla 

fall. Vad är då syftet med testet? Ett svagt motiv skulle kunna vara skrämseltaktik, men 

som sagt riskerar man att bli påkommen och undergräva förtroendet för sig själv som 

arbetsgivare. Drogtester som ger falskt negativa utslag är helt oacceptabla i arbetslivet. 

Det finns fall då det krävs ett annat sätt att se på tillförlitlighet. Ett test som har en dålig 

träffsäkerhet för att det mäter mer än det ska kan i undantagsfall godtas. Källström och 

Westregård menar att alkoholtestet skulle kunna ha godtagits i Oskarhamnsmålet
96

 då 

argumentet om säkerhetsriskerna vägde tungt. När testmetoden ställs mot stora 

säkerhetsrisker där brister kan få enorma konsekvenser måste en avvägning göras. 

”Chain-of-custody” kan inta en viktig roll. När testresultatet presenteras får det ske på ett 

professionellt sätt av en MRO-läkare. Svaret på drogtestet får hanteras utifrån vetskapen 

om att ett positivt utslag kan ha andra orsaker. Arbetstagarens rätt till sin integritet får inta  
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en underordnad roll för att arbetsgivaren ska kunna trygga säkerheten för övriga 

intressenter. För att en metod ska få räknas som tillförlitlig ska metoden vara omgiven av 

fasta ramar och kvalitetssystem som ständigt inspekteras. Egenkontroller internt och 

externt är också ett sätt att säkerställa tillförlitligheten. Rutiner för provtagning, hantering 

av prov samt säkra analysmetoder borgar för tillförlitlighet hos drogtester. De riktlinjer 

som ställs av Socialstyrelsen och Swedac är till synes väl beprövade. Metoder som 

betraktas som tillförlitliga enligt dessa kontrollorgan är vetenskapligt prövade och 

utvärderade. De hårda kraven som ställs på metoden skyddar både arbetstagaren och 

arbetsgivaren.  

Salivtest är exempel på drogtest som enligt Socialstyrelsen inte är tillräckligt beprövat 

och ska därför inte anses tillförlitligt. Testet omfattas inte heller av Swedacs 

ackreditering. Ett rimligt krav på drogtester som tillämpas i arbetslivet i Sverige är att de 

bör uppfylla de krav som ställs av våra myndigheter. Anledningen till det är att 

synkronisera synen på vad som bör räknas som en tillförlitlig metod. För att eliminera 

risken för oseriösa tester och inte utsätta arbetstagare för ingrepp som kan vara 

meningslösa eller integritetskränkande menar jag att det ska vara ett krav att man följer 

Socialstyrelsens riktlinjer och att man är ackrediterad enlig Swedacs normer när man 

tillämpar drogtester i arbetslivet. Lever salivtestet inte upp till kraven som ställs ska det 

inte få räknas som en tillförlitlig metod. 

Vad som framöver kan bidra till en klarare bild av en tillförlitlig metod kan vara 

förordningen om ackreditering och marknadskontroll.  Förordningen gäller som lag direkt 

i medlemsländerna. Ackrediteringsorganen tvingas till en harmonisering av vad en 

ackreditering innebär. En förhoppning kan vara att det skapas en standardiserad 

uppfattning om hur man ska se på tillförlitlighet.  

Den praxis som utarbetats av Arbetsdomstolen om drogtesters tillförlitlighet ger ingen 

konsekvent bild av vad som bör betraktas som en tillförlitlig metod. Arbetsdomstolen har 

gjort olika uttalanden om drogtester och tveksamma metoder har godtagits, tex i 

Fryshusmålet
97

. Vad som ska betraktas som en tillförlitlig metod kan inte grundas på 

godtycklighet. Även Arbetsdomstolen borde inrätta sig efter myndigheternas ramar på ett 

mera genomtänkt sätt. När domstolen överväger säkerhetsrisker och integritetskänslighet 

måste metoden granskas för att den ska kunna bedömas som en adekvat och säker metod 

för sitt ändamål. En lösning kan vara att ställa ackreditering som ett grundläggande krav 

för att en metod ska få anses vara tillförlitlig.  

5.1.2 Hur påverkar, tex ett osäkert drogtest, arbetstagarens 

skyldighet att delta i ett drogtest? 

Arbetsdomstolen måste vid en bedömning om en arbetstagare är skyldig att genomgå ett 

osäkert test följaktligen göra en proportionalitetsbedömning. Avvägningen handlar om 

ingreppet i arbetstagarens integritet står i rimlig proportion till arbetsgivarens intresse att 

genomföra drogtestet. Arbetsdomstolen visade i sitt ställningstagande i bla  
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Alkoskåpsmålet
98 

att metoden spelar en roll vid avvägningen. Bedöms metoden som säker 

och starka säkerhetsmotiv föreligger anses arbetstagaren skyldig att underkasta sig 

drogtestet. Intrånget i den personliga integriteten ställdes här mot kontrollmetoden.  

Skulle en verksamhet med tunga säkerhetsrisker, sk högriskarbetsgivare, kunna motivera 

ett osäkert drogtest? Det finns två delar att beakta i den här frågan. Syftena måste styrkas. 

Arbetsgivaren ska styrka att det föreligger stora säkerhetsrisker och att andra intressenter 

kan drabbas av brister i säkerheten. Testets effektivitet ska avgöras. Arbetsdomstolen 

uttalar sig om att urinprovtagning ska anses vara en säker och adekvat metod. De beaktar 

också att analysen sker vi ett ackrediterat laboratorium och att provtagningen sker inom 

ramen för företagshälsovården.  Därefter ska en avvägning ske om säkerhetsriskerna 

väger tyngre än den enskildes rätt till sin integritet. Integritetskänsligheten avgörs genom 

testets effektivitet. Skulle testet vara ytterst otillförlitligt anses ingreppet i integriteten 

större, men även om det ger utslag i enstaka fall skulle det kunna motivera ett 

undanröjande av höga säkerhetsrisker. Höga säkerhetsrisker får med vägledning av 

doktrinen och till viss del praxis anses vara när brister i säkerheten drabbar allmänheten, 

dvs inte en begränsad skara individer. 

Oskarhamnsmålet
99

 är exempel på en högriskarbetsgivare där brister i säkerheten drabbar 

allmänheten. Källström menar att utfallet hade sin grund i skillnaden att alkohol är socialt 

accepterat och narkotikaanvändning är kriminellt. Att vidta en utredning om en persons 

alkoholvanor var alltför integritetskänsligt. Utifrån det resonemanget skulle en prövning 

av ett osäkert drogtest utfalla till arbetsgivarens fördel, dvs arbetstagaren skulle anses 

skyldig att drogtesta sig på grund av de höga säkerhetsriskerna. Vad som stärker 

argumentet om att höga säkerhetsrisker kan innebära att ett osäkert drogtest accepteras är 

utfallet av Fryshusmålet
100

. Urinprovtagning i form av provsticka ansågs vara ”adekvat 

och tillräckligt säker”. Denna form av urinprovtagning ifrågasattes inte trots att provet 

presterades under överinseende av den fd kriminalvårdaren och att det fanns alternativa 

metoder. Arbetsdomstolen ansåg att tillvägagångssättet var acceptabelt.  Det finala syftet 

vägde tungt, dvs verksamhetens art, då det fanns ett allmänt intresse att beakta. Praxis 

pekar på att en arbetstagare skulle kunna anses skyldig att underkasta sig drogtest i de fall 

det finns tunga säkerhetsargument och att brister i säkerheten drabbar flera intressenter.  

Föreligger inte höga risker på en arbetsplats skulle en arbetstagares skyldighet att 

medverka till ett osäkert test vara svårare att motivera. Skulle exempelvis ett salivtest 

prövas i arbetsdomstolen är jag övertygad om att arbetstagaren inte skulle anses skyldig 

att genomföra drogtestet. I Oskarhamnsmålet
101 

prövades metoden och då konsulterades 

sakkunniga, bl a Beck och Hermansson. Då en metod prövas är det experter som måste 

höras. Arbetsdomstolen får därefter ta ställning till experternas utlåtande. Det är ytterst  

troligt att Beck skulle fungera som expert på salivtest. Hans uppfattning i sak framgår av 

intervjun. Är metoden inte ackrediterad skulle han stötta en arbetstagares vägran att 

underkasta sig salivtestet oavsett syftet. Mer beprövade metoder finns och  
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därför är det inte logiskt att välja det osäkra före det säkra. Skulle experter bli inblandade 

i diskussionen om tillförlitligheten och Arbetsdomstolen skulle göra en avvägning har det 

finala syftet en tung roll. Föreligger höga risker kan ett mindre säkert test accepteras, men 

finns inte de argumenten lär det vara mer problematisk att hävda att arbetstagaren är 

skyldig att genomgå drogtestet. Emellertid är Arbetsdomstolens inkonsekvent i sina 

bedömningar och det gör att utfallet kan vara svårt att förutsäga. 

Kollektivavtal är ett sätt att eliminera risken för att arbetstagaren ska behöva underkasta 

sig ett osäkert test. Finns ett kollektivavtal kan tolkningsföreträde enligt 33§ MBL utövas. 

Tolkningsföreträdet skulle kunna hindra att en arbetstagares vägran inte leder till en 

uppsägning på saklig grund. I stället skulle tolkningsföreträde läggas och en prövning ske 

om arbetstagaren ska anses skyldig att medverka till drogtest. Kommer man till slutsatsen 

att arbetstagaren inte var skyldig då testet var osäkert har inga drastiska konsekvenser 

drabbat arbetstagaren. Skulle arbetstagaren anses skyldig att drogtesta sig får han då ta 

ställning till det eller riskera sin anställning. 

5.1.3 Slutkommentar 

Det är en inkonsekvent bild av hur viktig tillförlitligheten hos drogtestet är. Praxis visar 

att testmetoden spelar roll, men också att den inte behöver inta en avgörande betydelse i 

en avvägning. Synen på tillförlitlighet måste harmoniseras och en utgångspunkt för det är 

Socialstyrelsens riktlinjer och Swedacs ackreditering. Metoder måste prövas 

vetenskapligt och utvärderas innan de tillämpas i arbetslivet. Tillämpning av säkra tester i 

arbetslivet är ett måste för att skydda arbetstagaren, men också arbetsgivaren såtillvida att 

drogtester ska genomföras med ett faktiskt syfte. Drogtestet ska mäta det som ska 

detekteras. Finns det inte bättre metoder att tillgå kan ett osäkert test godtas om det finns 

tunga argument om säkerhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Källförteckning 

 

Offentligt tryck 

SOU 2009:44 Integritetsskydd i arbetslivet 

SOU 2002:18 Personlig integritet i arbetslivet 

 

Doktrin 

Glavå Mats, Arbetsrätt, 2011, Studentlitteratur 

Kellgren/Holm, Jan/Anders, Att skriva uppsats i rättsvetenskap, 2007, Studentlitteratur 

Källström/Malmberg, Kent/Jonas, Anställningsförhållandet, 2009, IUSTUS förlag 

Lantz, Annika, Intervjumetodik, 2007, Studentlitteratur 

Westregård, Annamaria, Integritetsfrågor i arbetslivet, 2002, Juristförlaget i Lund 

Öman, Sören, Alkohol- och narkotikatestning i arbetslivet, 2010, IUSTUS förlag. 

(Särtryck ur vänbok till Ronnie Eklund.) 

  

Artiklar 

Beck et al, Drogtest viktig del av arbetslivets preventiva insatser mot narkotika, 

Läkartidningen, 2010 nr 46 

Källström, Kent, Tillåtligheten av drogtestning på arbetsplatser, Juridisk tidskrift 1998/99 

 

Internet 

www.socialstyrelsen.se 

Socialstyrelsens Meddelandeblad, Narkotikatester av urin inom hälso- och sjukvården 

som utförs av legitimerad personal, 2008.  

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2008/2008-1-3 

www.swedac.se 

Swedac tolkningsdokument, Narkotikaanalyser i urin, utg 8 2008 

http://www.swedac.se/PageFiles/1237/DOC_01_37.pdf 

http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2008/2008-1-3
http://www.swedac.se/
http://www.swedac.se/PageFiles/1237/DOC_01_37.pdf


36 

 

Muntliga källor 

Intervju den 2 september 2011 med Urban Svensson, Företagsläkare och Centralt 

Medicinskt Ledningsansvarig,  Previa.  

Intervju den 6 september 2011 med professor Olof Beck, chef för farmakologiska 

laboratoriet inom klinisk farmakologi vid Karolinska universitetslaboratoriet. 

Intervju den 7 september 2011 med Ulric Hermansson, socionom och Med dr samt 

adjungerande universitetslektor i alkoholsjukdomar/ beroendeforskning vid Karolinska 

Institutet. 

Telefonintervju den 30 september 2011 med Sverker Backlund, VD och grundare av 

EDTS. 

 

Rättsfallsförteckning 

AD 1991:45 

AD 1998:97 

AD 2001:3 

AD 2009:36 

 

EU-förordning 

EU:s förordning (EG) nr 765/2008 om ackreditering och marknadskontroll. 

 

Bilaga 1 

 

Intervjufrågor Sverker EDTS 

 

1. Vilken är din roll på EDTS? 

 

2. Vilken typ av drogtester genomför ni? 

 

3. Tillämpar ni salivtester? Är dessa ackrediterade? 

 

4. Hur många drogtester genomför ni per år? 

 

5. Utför ni hela processen från screening till analys? 


