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Sammanfattning 

I dagsläget finns ingen specifik lagstiftning som reglerar vilka kontrollåtgärder 

en arbetsgivare får vidta i förhållande till sina arbetstagare. Utredningar om lag-

stiftning kring integritetsskyddet för arbetstagare har gjorts vilket tyder på att 

lagstiftning bör anses behövlig. Uppsatsen bygger på hypotesen om att lagstift-

ning på området ska tillkomma. 

Vid bedömning om en arbetsgivares kontrollåtgärd är tillåten då den inkräktar 

på en arbetstagares personliga integritet företas en intresseavvägning där ar-

betsgivarens intresse av åtgärden och arbetstagarens intresse av skydd för sin 

personliga integritet vägs mot varandra. Denna uppsats syftar till att beskriva 

och analysera hur denna intresseavvägning ser ut i dagsläget samt att analysera 

hur intresseavvägningen bör regleras i en hypotetisk lagstiftning på området. 

En analys av intresseavvägningen i dagsläget leder till att en intresseavvägning i 

en hypotetisk lagstiftning bör iakttas på så sätt att det är arbetsgivarens syfte 

med kontrollåtgärden som ställs mot vilken grad kontrollåtgärden inkräkar på 

arbetstagarens personliga integritet. För att avgöra om en kontrollåtgärd får fö-

retas vägs dessa intressen mot varandra med bedömning av omständigheter 

som påverkar dessa intressen. De omständigheter som bör beaktas och be-

dömmas i förhållande till syftet med kontrollåtgärden är den valda metoden 

och eventuella alternativa metoder. Här bör även hänsyn tas till proportional-

itetsprincipen. Verksamheten i sig och om arbetsgivaren har misstanke om att 

missbruk förekommer bör även beaktas. Den bedömningen bör sedan ställas 

mot vilken grad integritetskränkningen anses ha på arbetstagarens personliga 

integritet. Den senare bedömningen påverkas av omständigheter som av vem 

eller vilka som ska genomföra kontrollåtgärden, på vilket sätt utförandet går till 

och informationen som arbetstagaren bör ha fått om kontrollåtgärden. 
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Abstract 

There is no specific legislation governing what kind of control measures an 

employer may take. Preparatory works regarding privacy protection of employ-

ees have been made which suggestions that legislation should be seen as neces-

sary. This paper is therefore based on the hypothesis that legislation will be ap-

plied. 

When determining whether an employer’s control measure is allowed when it 

intrudes a employee’s personal integrity a weighing of interests is made. This 

paper aims to describe and analyze how this weighing of interests is made in 

the current situation and how the weighing of interests should be regulated in a 

hypothetical legislation. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

I ett historiskt perspektiv är det främmande att tala om skydd för arbetstagrens personliga 

integritet. Det faktum att tjänstefolk och husbonde bodde tillsammans förr gjorde det 

omöjligt att dra en linje mellan den privata sfären och det sociala livet. Anställningsförhål-

landet har förändrats med tiden men det är fortfarande i dagsläget ofrånkomligt att frågor 

rörande en arbetstagares privatliv får relevans i förhållande till anställningen.1 

Det förstärkta anställningsskyddet har bidragit till att arbetsgivaren är intresserad av olika 

typer av information om arbetssökande och arbetstagare. Även det faktum att arbetsgivaren 

har ett rehabiliteringsansvar har gjort det nödvändigt för arbetsgivaren att inhämta uppgif-

ter som många gånger kan anses känsliga för den enskilda arbetstagaren. Rehabiliteringsan-

svaret innebär en skyldighet för arbetsgivaren att utforma och anpassa arbetsplatsen och 

arbetsuppgifterna till de förutsättningar som en individuell arbetstagare försitter. Detta 

medför då att gränsen mellan den privata sfären och det sociala livet hos individer för-

skjuts. Information om arbetstagrens personliga förhållanden såsom narkotika, alkoholva-

nor, hälsa mm. är exempel på sådan information som har blivit intressant för arbetsgivaren 

och därmed blivit del av det sociala livet och inte bara det privata.2 

Rätten till privatliv är en mänsklig rättighet enligt FN:s allmänna förklaring om mänskliga 

rättigheter3 och även andra internationella konventioner. Det är därmed viktigt att finna en 

balans mellan en individs privatliv och anställning. Frågan är dock var denna gräns kan an-

ses gå.  

Det finns i dagsläget ingen specifik lagstiftning eller klara regler som reglerar vilka kon-

trollåtgärder en arbetsgivare får vidta eller hur långt en arbetsgivare får gå för att ta del av 

information om arbetstagare.4 Lagstiftning såsom arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML) och 

personuppgiftslagen (1998:204) (PuL) reglerar till viss del rätten att genomföra vissa kon-

trollåtgärder för en arbetsgivare. Det finns ett flertal utredningar kring integritetsskyddet 

                                                 
1 Källström, Arbetsgivarens kontroll – arbetstagarens integritet – Sverige, s. 87. 

2 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten, s. 265. 

3 Punkt 12, Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. 

4 Källström, Arbetsgivarens kontroll – arbetstagares integritet – Sverige, s. 98. 
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för arbetstagare.5 Den senaste utredningen, integritetsskydd i arbetslivet6, kom år 2009 med 

förslag till ny lagstiftning på området. Det faktum att utredningar fortlöpande företas visar 

på att lagstiftning på området bör anses behövlig. Uppsatsen bygger därmed på hypotesen 

om att lagstiftning på området ska stiftas.  

Vid bedömningen om en arbetsgivares kontrollåtgärd är tillåten även då den inkräktar på en 

arbetstagares personliga integritet har det framkommit att en avvägning måste göras av 

både arbetsgivarens och arbetstagarens motstående intressen. I det enskilda fallet görs då 

en intresseavvägning mellan arbetsgivarens intresse av att företa en kontrollåtgärd och ar-

betstagarens intresse av att skydda sin personliga integritet för att avgöra om kontrollåtgär-

den är tillåten.7 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera den intresseavvägning som görs 

mellan en arbetsgivares intresse som motiverar en kontrollåtgärd och arbetstagarens in-

tresse av att skydda sin personliga integritet.  

Vidare syftar uppsatsen till att analysera hur en sådan intresseavvägning bör regleras i en 

hypotetisk framtida lagstiftning på området. 

1.3 Avgränsning 

Då området integritetsskydd inom arbetslivet är ett brett område har viss avgränsning varit 

nödvändig. Uppsatsen är först och främst avgränsad till att endast behandla privat an-

ställda, främst med motiveringen att det finns mer lagstiftningen som reglerar den offent-

liga sektorn.8 

Då de i uppsatsen valda kontrollåtgärderna endast kan ha påverkan på en arbetstagares in-

tegritet så är uppsatsen även avgränsad till att endast behandla arbetstagare. Hur arbetssö-

                                                 
5 SOU 1996:63, Medicinska undersökningar i arbetslivet, SOU 2002:18, Personlig integritet i arbetslivet och SOU 

2009:44, Integritetsskydd i arbetslivet. 

6 SOU 2009:44, Integritetsskydd i arbetslivet. 

7 För drogtester se bl.a. Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten, s. 
266-267. 

8 För mer heltäckande reglering gällande medicinska undersökningar inom den offentliga sektorn se exempel-
vis 30 § lag (1994:260) om offentlig anställning och 11 § lag (1994:261) om fullmaktsanställning. 
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kandes integritet kan inskränkas står utanför syftet med denna uppsats och behandlas där-

med inte.  

Uppsatsen behandlar heller inte frågan om vad en vägran att genomföra en kontrollåtgärd 

från arbetstagarens sida kan leda till för påföljder, exempelvis om det kan ses som saklig 

grund för uppsägning eller liknande. Detta är viktigt att poängtera då de rättsfall som analy-

seras i uppsatsen till stor del utreder om vägran från arbetstagarens sida att genomföra en 

kontrollåtgärd kan leda till uppsägning. Dock är det endast den intresseavvägning som görs 

ifråga om arbetsgivarens kontrollåtgärd strider mot god sed på arbetsmarknaden eller inte 

och medför att arbetstagaren måste genomföra kontrollåtgärden som behandlas. 

1.4 Metod och material 

I uppsatsen används en deskriptiv metod för att redogöra för de regler och principer som 

finns på det arbetsrättsliga området kring integritetsfrågan för arbetstagare. Källor och 

rättsprinciper som ligger till grund för Arbetsdomstolens (AD) avgöranden redogörs för i 

syfte att ge läsaren en bakomliggande förståelse för analysen. 

Vidare används den rättsdogmatiska metoden. Den rättsdogmatiska metoden syftar till att 

fastställa de lege lata och de lege ferenda. De lege lata åsyftar att fastställa de rättsregler som 

finns idag medan de lege ferenda syftar till att analysera hur rättsreglerna bör se ut.9 Upp-

satsen har som utgångspunkt att behandla hur rättsläget ser ut i dag inom området för in-

tresseavvägningen mellan arbetsgivarens intresse av en kontrollåtgärd och en arbetstagares 

intresse av att skydda sin personliga integritet. Vidare är syftet att anlysera hur en intresse-

avvägning bör se ut i en hypotetisk lagstiftning då det i förhållande till uppsatsen förutsätts 

att lagstiftning behövs på området gällande kontrollåtgärder i arbetslivet.  

I den rättsdogmatiska metoden används rättskällorna i en hierarkisk ordning för att besk-

riva gällande rätt samt analysera var gränsen går för att skydda integriteten för arbetstagare. 

De främsta rättskällorna som används i denna uppsats är lagtext, förarbeten, rättspraxis 

samt doktrin. Rättskällorna kommer att användas i den nämnda rangordningen då den 

rättshierarkin är allmänt vedertagen bland jurister.10 

                                                 
9 Zetterström, Juridiken och dess arbetssätt: En introduktion, s. 50. 

10 Zetterström, Juridiken och dess arbetssätt: En introduktion, s. 50. 
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Inom arbetsrätten bör tilläggas att sedvänja är en framträdande rättskälla. Sedvanerätt inne-

bär att grupper under en mycket lång tid har löst problem på ett och samma sätt även då 

det inte finns lag eller rättspraxis på området.11 Dock bör sedvänja inte anses ha ett större 

rättskällevärde i sin ensamhet. Domstolen kan dock ta vägledning av sedvänja vars rättskäl-

levärde då bör öka.12 Sedvänjan har dock inget eget utrymme i form av rättskälla i denna 

uppsats.  

Europakonventionen kommer nämnas och behandlas när det gäller integritetsskyddet för 

en privatperson då artikel 8.1 ger individer rätt till privatliv. AD har haft anledning att 

kommentera artikel 8.1 och dess funktion när en kontrollåtgärd inkräktar på en arbetstaga-

res personliga integritet. Europakonventionen såsom EG-rätt står i rättshierarkin över 

svensk lagstiftning då Sverige har skyldighet att implementera och betrakta Europakon-

ventions regler vid fastställande av lag.13 Då uppsatsen dock syftar till att behandla hur in-

tresseavvägningen bör regleras utifrån svensk lag så behandlas inte Europakonventionens 

regler djupare.  

Lagtext används i den utsträckning som den finns tillgänglig men då det i dagsläget inte 

finns någon direkt lag som reglerar integritetsskyddet i arbetslivet får andra rättskällor stort 

materiellt utrymme vid analys av intresseavvägningen. Dock används lagtext för att redo-

göra för de regler som i dagsläget finns och kan påverka en arbetsgivares rätt att företa en 

kontrollåtgärd i dagsläget.  

Gällande förarbeten så har SOU 2009:4414 iakttagits särskilt för att få en bild av rättsläget 

idag. Dock ska framhållas att förarbetet som rättskälla inte är bindande för domstolar i de-

ras rättstillämpning utan endast en vägledning.15 

Då tillåtligheten av kontrollåtgärder i allmänhet inte är reglerad i lagstiftning för den privata 

sektorn får rättspraxis och doktrin stort utrymme som rättskälla i denna uppsats. Rätts-

praxis från AD, som är den högsta instans för bedömning av arbetsrättsliga tvister, utgör 

en stor del av materialet i uppsatsen då även syftet är att analysera den intresseavvägning 

                                                 
11 Zetterström, Juridiken och dess arbetssätt: En introduktion, s. 51. 

12 För resonemang kring sedvänjans rättskällevärde se Zetterström, Juridiken och dess arbetssätt: En introduktion, 
s. 52. 

13 Mål 26/62, Van Gend en Loos och Mål 6/64 Costa mot ENEL. 

14 SOU 2009:44, Integritetsskydd i arbetslivet. 

15 Zetterström, Juridiken och dess arbetssätt: En introduktion, s. 50. 
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som görs av domstolen i det enskilda fallet vid en konflikt av arbetsgivarens intresse av in-

formation och arbetstagarens intresse av att skydda sin personliga integritet. Dock ska 

framhållas att rättspraxis på området är begränsad.  

I avsaknad av rättsfall från AD gällande vissa kontrollåtgärder så har beslut från Datain-

spektionen iakttagits. Datainspektionen är den myndighet som genom sin tillsynsverksam-

het bidrar till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i en-

skilda individers personliga integritet.16 Datainspektionens beslut har iakttagits för att få en 

bredare bild av den situation som föreligger på arbetsmarknaden genom att få information 

hur bedömningen av intresseavvägningen görs gällande olika kontrollåtgärder som en ar-

betsgivare kan företa. 

Vid val av kontrollåtgärder har narkotikatester, kroppsvisitation och alkoholtester valts ut 

då dessa ofta är hänvisade till när diskussion förs kring integritetsskydd i arbetslivet och 

kontrollåtgärder som inkräktar på den personliga integriteten.17 Vidare har kontrollåtgär-

derna användning av IT-verktyg och GPS-användning valts ut för att bredda intaget av in-

formation kring hur intresseavvägningen vid användandet av kontrollåtgärder ser ut i dags-

läget. Valet av kontrollåtgärderna användningen av IT-verktyg och GPS-användning moti-

veras även av det faktum att det är PuL som är tillämplig lagstiftning, där en uttrycklig in-

tresseavvägning finns i lagens 10 § punkt f. 

De rättsfall från AD som behandlas i denna uppsats gällande narkotikatester är AD 1991 nr 

45, AD 1998 nr 97 och AD 2001 nr 3. Dessa rättsfall har valts då de har tillmäts störst be-

tydelse gällande narkotikatester av arbetstagare inom den privata sektorn. När det gäller 

kroppsvisitation behandlas rättsfallen AD 1943 nr 77 och AD 1997 nr 29. Valet av dessa 

motiveras av det faktum att dessa två är det mest omtalade när det kommer till kroppsvisi-

tation som kontrollåtgärd. Gällande alkoholtester analyseras AD 1998 nr 97 och AD 2009 

nr 36. AD 1998 nr 97 har valts för att det tydligt visar skillnader som föreligger i bedöm-

ningen mellan narkotika och alkoholtester. Vidare har AD 2009 nr 36 valts då rättsfallet är 

relativt nytt. Dock ska även gällande rättspraxis framhållas att domstolen inte är bunden av 

tidigare avgöranden i sin rättstillämpning.18 

                                                 
16 http://www.datainspektionen.se/om-oss/. 

17 Exempelvis refereras det till dessa i SOU 2009:44 när rättspraxis på området diskuteras.  

18 Zetterström, Juridiken och dess arbetssätt: En introduktion, s. 51. 
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Besluten från Datainspektionen som har valts ut behandlar kontrollåtgärderna användning 

av IT-verktyg, Dnr 1897-2005, och GPS-användning, Dnr 806-2007. Poängteras ska att 

Datainspektionens beslut inte har samma rättsliga ställning som AD:s rättspraxis vilket iakt-

tagits när analysen för hur en intresseavvägning bör se ut genomförts.  

Doktrin har under de senaste åren aktivt behandlat integritetsfrågan inom arbetslivet. Spe-

ciellt frågan om drogtester av arbetstagare har varit aktuell inom doktrin varför även dokt-

rinen används i uppsatsen för att få en helhetsbild av rättsläget. Då doktrin har kommente-

rat och behandlat den rättspraxis som används i denna uppsats så används doktrin som 

hjälpmedel för att tolka rättspraxisen och intresseavvägningen i fråga.  

Uppsatsen besvarar syftet huvudsakligen utifrån ett rättsäkerhetsperspektiv. Rättssäkerhet har 

ingen given betydelse. Rättssäkerhet benämns dock ibland som förutsägbarhet inom rätts-

liga angelägenheter.19 Rättssäkerhet innebär krav på lagstiftningen, regeringen och dömande 

myndigheter såsom AD.20 Det bör tydligt framgå i lag och rättsfall hur myndigheter och 

domstolar ska agera. En individ ska således med någorlunda säkerhet kunna förutse konse-

kvenserna av sitt handlande.21 Därmed kan sägas att rättssäkerhetsperspektivet utifrån ar-

betstagarens synvinkel är att denne ska få säkerhet och veta hur och när dennes skydd för 

den personliga integriteten kan sättas åt sidan. Från arbetsgivarens sida kan sägas att denne 

ska få en bild av när denne får företa en kontrollåtgärd som till viss del kan anses inkräkta 

på arbetstagarens personliga integritet.  

1.5 Disposition 

Andra kapitlet  Syftar till att visa och förklarar det olika lagar och normer 

som påverkar ett anställningsavtal såsom lagstiftning, kollek-

tivavtal och personliga avtal. Vidare redogörs även för prin-

ciperna arbetsledningsrätten, god sed på arbetsmarknaden 

och proportionalitetsprincipen. 

Tredje kapitlet Behandlar begreppet personlig integritet ur ett allmänt och 

ett arbetsrättsligt perspektiv. Vidare förklaras begreppet in-

                                                 
19 Frändberg, Rättsordningens idé: En antologi i allmän rättslära, s. 285. 

20 Beyer, Rättssäkerhet – En formsak, s. 393. 

21 Beyer, Rättssäkerhet – En formsak, s. 393-394. 
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tegritetsskydd. Kapitlet syftar till att ge en grund för vad be-

greppen betyder och innebär för denna uppsats. 

Fjärde kapitlet Redogör för de lagar som i dagsläget påverkar arbetsgivarens 

möjligheter att genomföra en kontrollåtgärd. Här behandlas 

AML utifrån att denna påverkar möjligheterna till att genom-

föra medicinska undersökningar såsom narkotika och alko-

holtester. PuL behandlas då lagen har inflytande på kon-

trollåtgärder inom arbetslivet såsom kontroll av användning 

av IT-verktyg och GPS-användning. Kapitlet syftar till att ge 

en överblick över de regler som i dagsläget kan påverka be-

dömningen av en intresseavvägning. 

Femte kapitlet Här företas en genomgång av rättsfall från AD på området 

gällande kontrollåtgärder där en arbetstagare anser att dess 

personliga integritet har blivit inkränkt. Kapitlet syftar till att 

klargöra hur AD bedömt intresseavvägningen gällande olika 

kontrollåtgärder.  

Sjätte kapitlet Kapitlet redogör för Datainspektionens beslut gällande kon-

trollåtgärder där åtgärden inte varit föremål för beslut av 

AD. Kapitlet syftar till att få en bredare bild av hur en intres-

seavvägning på området gällande kontrollåtgärder företas när 

åtgärden inkräktar på en arbetstagares personliga integritet. 

Sjunde kapitlet En jämförelse mellan intresseavvägningarna som gjorts av 

AD och Datainspektionen gällande olika kontrollåtgärder fö-

retas i detta kapitel. Kapitlet syftar således till att analysera 

hur intresseavvägningen ser ut i dagsläget, de lege lata. 

Åttonde kapitlet Utifrån vad som framkommit i kapitel sju görs i detta kapitel 

en analys av hur en intresseavvägning bör regleras i en hypo-

tetisk lagstiftning. Kapitlet syftar till att analysera hur en in-

tresseavvägning bör regleras, de lege ferenda, då lagstiftning 

stiftats på området gällande integritetsskydd i arbetslivet. 

Kapitel nio Slutsats av vad som framkommit i uppsatsen. 
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2 Arbetsrättslig bakgrund  

2.1 Inledning 

I dagsläget är det som tidigare framkommit knappt med lagstiftning och regler som reglerar 

vilka kontrollåtgärder en arbetsgivare får vidta på en arbetsplats. Vidare är det även oklart 

hur långt en arbetsgivare får gå för att ta del av information gällande dennes arbetstagare 

innan det anses inkräkta på den personliga sfären och därmed anses som ett intrång i ar-

betstagares personliga integritet.22  

Lagstiftning, kollektivavtal, personliga avtal och rättsprinciper som utvecklas av AD har in-

flyttande på anställningsavtalet och arbetsgivarens rätt att genomföra kontrollåtgärder som 

kan komma att göra intrång i arbetstagares personsliga integritet. I följande kapitel redogörs 

därmed för dessa begrepp. 

2.2 Lagstiftning 

Inom svensk rätt finns det idag inte någon allmän lagstiftning som reglerar arbets- och an-

ställningsavtal.23 Det är därmed svårt att balansera den ojämna avtalsrelationen som förelig-

ger mellan arbetsgivare och arbetstagare. Dock är lagstiftning för anställningsavtal till stor 

del tvingande till arbetstagarens fördel och skydd.24 Vissa bestämmelser är så kallade semi-

dispositiva och kan således avtalas bort genom kollektivavtal.25 

2.3 Kollektivavtal 

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och 

arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt 

mellan arbetsgivare och arbetstagare, 23 § lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 

(MBL). En arbetstagarorganisation är en sammanslutning av arbetstagare som enligt sina 

stadgar ska ta tillvara arbetstagarnas intresse i förhållande till arbetsgivaren, 6 § 1 st. MBL. 

Det finns lokala och centrala arbetstagarorganisationer där den lokala är en sammanslut-

                                                 
22 Källström, Arbetsgivarens kontroll – arbetstagares integritet – Sverige, s. 98. 

23 Adlercreutz & Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 36. 

24 Gällande lagstiftningens tvingande karaktär se bl.a. 2 § 2 st. lag (1982:02) om anställningsskydd (LAS), 4 § 1 
st. lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Se även för utförligare framläggning, Sigeman, 
Arbetsrätten – En översikt, s. 40. 

25 Att en regel är semidispositiv betyder just det att regeln kan avtals bort med hjälp av kollektivavtal men 
dock inte genom personliga avtal. Se t.ex. 2 § 3 st. LAS. 
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ning av arbetstagare som är part i lokal förhandling med arbetsgivare medan den centrala 

avser förbund eller därmed jämförlig sammanslutning av arbetstagare, 6 § 2 st. MBL. 

Kollektivavtalet framstår som den praktiskt sett viktigaste regleringsformen inom arbetsrät-

ten.26 I kollektivavtal får avvikelser ske från regler som stadgas i lagen, så kallade semidispo-

sitiva regler.27 Rätten att åsidosätta eller ändra lagregleringen genom bestämmelser i kollek-

tivavtal har blivit allt mer betydelsefullt i arbetslivet.28 Många gånger uppställs dock att så-

dant avtal gällande avvikelse ska slutas av central arbetstagarorganisation för att garantera 

tillräcklig förhandlingsstyrka.29 

2.4 Personliga avtal 

Ett personligt avtal är ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren personligen.30 Ett 

personligt avtal kan vara en del av anställningsavtalet som annars utgörs av bestämmelser 

från lag och kollektivavtal. Det personliga avtalet är därmed ofta en komplettering till kol-

lektivavtal på olika punkter. I det fall kollektivavtal inte finns ses det personliga avtalet som 

den avtalsmässiga huvudformen för reglering inom ramen för den tvingande lagstiftning 

som finns på området.31 

2.5 Arbetsrättsliga rättsprinciper 

2.5.1 Arbetsledningsrätt 

Arbetsledningsrätten utgör en rättsprincip som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare 

och arbetstagare. Arbetsledningsrätten kan härledas till decemberkompromissen som kom 

till mellan Landsorganisationen och Svenska Arbetsgivarföreningen år 1906.32 AD förkla-

rade arbetsledningsrätten som en allmän rättsgrundsats i början av 1930-talet.33  

                                                 
26 Sigeman, Arbetsrätten – En introduktion, s. 24. 

27 Sigeman, Arbetsrätten – En introduktion, s. 24 och 40. 

28 Adlercreutz & Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 82. 

29 Se bl.a. 2 § 3 st. LAS. 

30 Adlercreutz & Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 18. 

31 Adlercreutz & Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 102. 

32 Gällande decemberkompromissen se Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet: inledning till den individu-
ella arbetsrätten, s. 189. 

33 Se AD 1932 nr 100 och AD 1934 nr 179. 
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I stort kan sägas att det i anställningsavtalet finns en bakomliggande arbetsledningsrätt för 

arbetsgivaren. Arbetsledningsrätten skulle kunna uttryckas på så sätt att arbetsgivaren med 

hjälp av anställningsavtalet har en rätt att leda och fördela arbetet. Arbetsgivaren får med 

hänvisning till arbetsledningsrätten bestämma arbetsmetoder, produktionssätt och platsen 

för var arbetet ska utföras.34 Arbetsgivarens arbetsledningsrätt utövas i princip fritt och en-

sidigt. Dock ska påpekas att arbetsledningsrätten inte är oinskränkt. Arbetsgivaren får inte 

utöva sin arbetsledningsrätt i strid med lag eller god sed på arbetsmarkanden.35 

Till arbetsledningsrätten kan det även höra en rätt för arbetsgivaren att besluta om kon-

trollåtgärder på arbetsplatsen, t.ex. i form av drogtester.36 Det finns inget generellt stöd i 

rättspraxis som stödjer arbetsgivaren att vidta kontrollåtgärder med stöd av arbetslednings-

rätten. Dock har poängterats att rätten för arbetsgivaren att vidta kontrollåtgärder kan före-

ligga med hänsyn till särskilda omständigheter.37 

Motsvarande till arbetsledningsrätten föreligger en skyldighet för arbetstagaren att följa ar-

betsgivarens beslut.38 Att arbetstagaren måste följa arbetsgivarens beslut kan därmed leda 

till att arbetstagaren är skyldig att genomföra de kontrollåtgärder som arbetsgivaren vill 

vidta.  

2.5.2 God sed på arbetsmarknaden 

Som har konstaterats tidigare får arbetsledningsrätten inte strida mot god sed på arbets-

marknaden.39 God sed på arbetsmarknaden kan sägas motsvara en viss standard, ett allmänt 

känt beteende som representerar en allmän moralisk nivå. God sed kan sägas spegla en 

oskriven rättslig princip.40 Begreppet god sed på arbetsmarknaden har använts av AD för 

att förhindra sådana åtgärder som verkligen strider mot allmän moral. I första hand kan det 

sägas vara sådana åtgärder som vid första anblicken är klart otillbörliga.41 

                                                 
34 SOU 2009:44, Integritetsskydd i arbetslivet, s. 78. 

35 SOU 2009:44, Integritetsskydd i arbetslivet, s. 78-79. 

36 Se SOU 2009:44, Integritetsskydd i arbetslivet, s. 79 och AD 1997 nr 29. 

37 AD 1997 nr 29. 

38 SOU 2009:44, Integritetsskydd i arbetslivet, s.78. 

39 Se 2.5.1. 

40 SOU 2009:44, Integritetsskydd i arbetslivet, s. 79. 

41 Här kan ses AD 1985 nr 112 där det talades om ”mycket särpräglade situationer där arbetsgivarens bete-
ende ligger uppenbart utanför vad som kan accepteras på en arbetsplats”: 
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2.5.3 Proportionalitetsprincipen 

Proportionalitetsprincipen innebär att det ska finnas en rimlig proportion mellan det mål 

som vill uppnås och exempelvis den åtgärd som används för att nå målet.42 Åtgärden som 

används får inte framstå som orimlig i förhållande till syftet som man vill uppnå. Vidare ska 

åtgärden även vara ändamålsenslig vilket innebär att syftet inte kan uppnås med en annan 

mindre ingripande åtgärd.43 

                                                 
42 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten, s. 73. 

43 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten, s. 73. 
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3 Personlig integritet och integritetsskydd 

3.1 Inledning 

Uppsatsen behandlar den personliga integriteten i arbetslivet vilket gör att det är viktigt att 

förklara vad som menas med begreppet personlig integritet samt integritetsskydd i denna 

uppsats. Följande kapitel behandlar därmed begreppet personlig integritet ur ett allmänt 

perspektiv samt ett arbetsrättsligt perspektiv. Därefter behandlas även begreppet integri-

tetsskydd. 

3.2 Begreppet ”personlig integritet” 

3.2.1 Allmänt 

En direkt allmänt vedertagen definition av personlig integritet finns inte att urskilja. Enligt 

Svenska Akademiens ordlista innebär integritet ”orubbat tillstånd; okränkbarhet; oberoende”.44 I 

nationalencyklopedin finns följande beskrivning av (personlig) integritet; ”rätt att få sin per-

sonliga egenart och inre sfär respekterad och att inte utsättas för personligen störande ingrepp”.45 

Enligt datainspektionen är en vanlig tolkning av personlig integritet ”Rätten att få vara i fred”. 

Även tolkningen ”Rätten att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad och inte utsättas för 

kränkande behandling” är vanlig.46 

Sammanfattningsvis skulle kunna sägas att innebörden är rätt till privatliv. Utgångspunkten 

för den personliga integriteten är att en privat person själv ska kunna välja vilken informat-

ion som ska spridas.47 

3.2.2 I arbetslivet 

Som ovan klargjorts kan inte en direkt definition av personlig integritet urskiljas. Vad som 

kan sägas är dock att inom arbetslivet avses med rätt till en personlig integritet arbetstagares 

rätt till personlig integritet i förhållande till sin arbetsgivare.  

I förarbeten framkommer att utredningar har gjorts av åtskillig svensk och utländsk littera-

tur i ämnet för att finna en definition på vad personlig integritet innebär.48 Dock har ingen 

                                                 
44 Svenska Akademiens, Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, under ”Integritet”, s. 389. 

45 Nationalencyklopedin, under ”Integritet”, s. 502. 

46 http://www.datainspektionen.se/ordlista/#p. 

47 Källström, Arbetsgivarens kontroll – arbetstagares integritet – Sverige, s. 85. 
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kortfattad generell konkretisering av begreppets språkliga innebörd hittats. Av det som 

framkommit kan ses att begreppet har innebörden att alla människor ska har rätt till en per-

sonlig sfär där ett oönskat intrång kan avvisas, såväl fysiskt som psykiskt.49  

Integritet kan även användas på olika sätt utifrån olika betydelser och situationer.50 Vidare 

bör uppmärksammas att många människor har olika uppfattningar om vad personlig in-

tegritet innebär för dem. Uppfattningen om storleken på den privata sfären kan variera 

kraftigt mellan människor främst beroende på deras etniska, religiösa, sociala och kulturella 

bakgrunder.51 

En precis definition kan därmed inte finnas som är applicerbar på begreppet personlig in-

tegritet. En djupare analys är heller inte nödvändigt för uppsatsen syfte. För denna uppsats 

ses den personliga integriteten som en rätt för individer till en personlig sfär utan oönskat 

intrång. Hur stor denna personliga sfär kan anses vara är dock inte upp till individen i fråga 

utan en bedömningsfråga. För att avgöra om en åtgärd inkräktar på den personliga integri-

teten så måste en intresseavvägning göras.52  

3.3 Begreppet ”integritetsskydd” 

Begreppet integritetsskydd syftar till de olika regler som finns som skydd för en arbetstaga-

res personliga integritet.53 Integritetsskyddet när det gäller gränsen mellan privatliv och 

socialliv syftar främst till att reglera offentliga myndigheters möjligheter att samla in och re-

gistrera information och uppgifter om enskilda. Utgångspunkten är att individen själv ska få 

bestämma hur och vilken information som ska spridas om denne.54  

I avtalsförhållande mellan enskilda är utgångspunkten annorlunda, där är det den så kallade 

partautonomin som är utgångspunkten. Parterna ska därmed fungera som fria och obero-

                                                                                                                                               
48 SOU 2002:18, Personlig integritet i arbetslivet, s. 53. 

49 SOU 2002:18, Personlig integritet i arbetslivet, s.53. 

50 En utförligare beskrivning av de olika användningssätten är inte nödvändig för denna uppsats utan endast 
det faktum att det faktum att olika betydelser finns är viktig att komma ihåg. För utförligare beskrivning se, 
Westregård, Integritetsfrågor i arbetslivet, s. 43 ff.  

51 SOU 2002:18, Personlig integritet i arbetslivet, s.53. 

52 Hur denna intresseavvägning bör se ut i en hypotetisk lagstiftning analyseras i kap. 8. 

53 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten, s. 264. 

54 Källström, Arbetsgivarens kontroll – arbetstagares integritet – Sverige, s. 85. 
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ende rättssubjekt i förhållande till varandra.55 Genom partsautonomin ska det upprätthållas 

en rimlig balans mellan avtalsparterna. Partsautonomin skapar därigenom på samma sätt 

som den personliga integriteten en skyddad sfär kring rättssubjektet.56 

                                                 
55 Källström, Arbetsgivarens kontroll – arbetstagarens integritet – Sverige, 85. 

56 Källström, Arbetsgivarens kontroll – arbetstagarens integritet – Sverige, 86. 
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4 Bestämmelser gällande kontrollåtgärder 

4.1 Inledning 

Förutom de arbetsrättsliga rättsprinciperna som redogörs för i kapitel 2 som påverkar ar-

betsgivarens möjlighet att företa en kontrollåtgärd rent anställningsmässigt finns det även 

annan lagstiftning som mer direkt kan komma att påverka en arbetsgivares möjligheter att 

genomföra kontroller och åtgärder på en arbetsplats.  

AML är främst av intresse i samband med arbetsgivarens kontrollåtgärder i form av medi-

cinska undersökningar, drogtester och alkoholtester. PuL är den lagstiftning som blir till-

lämplig på kontrollåtgärder såsom GPS-användning, arbetsgivarens möjlighet att kontrol-

lera användningen av IT-system. Följande kapitel förklarar därmed de delar av dessa lag-

stiftningar som är av betydelse just för möjligheterna för en arbetsgivare att företa kon-

trollåtgärder. 

4.2 Arbetsmiljölagen 

AML har som syfte att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetslivet samt att i övrigt uppnå 

god arbetsmiljö, enligt 1 kap. 1 § AML. Lagens tillämpningsområde är brett då lagen är till-

lämplig i alla verksamheter där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning, enligt 

1 kap. 2 § 1 st. AML. 

I enlighet med 3 kap. 2 § AML är arbetsgivaren skyldig att vidta alla åtgärder som behövs 

för att förebygga ohälsa eller olycksfall för arbetstagarna. Det brukar kallas att arbetsgivaren 

har ett arbetsmiljöansvar i enlighet med AML. Vidare har arbetsgivaren ansvar att se till att 

det finns organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet, 3 kap. 2 b § AML. 

Vidare finns det föreskrifter om samverkan mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Där-

med har även arbetstagaren ett arbetsmiljöansvar. 3 kap. 4 § AML föreskriver att en arbets-

tagare ska medverka till att åstadkomma en god och tillfredsställande arbetsmiljö och följa 

givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt 

som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. 
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4.3 Personuppgiftslagen 

4.3.1 Lagens tillämplighet 

PuL är den i dagsläget viktigaste regleringen av personuppgifter i Sverige.57 Syftet med PuL 

är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av 

personuppgifter, 1 § PuL. Lagen gäller i hela samhället, såväl i arbetslivet som utanför. Ing-

en skillnad görs således mellan privat- och arbetsliv.58 

Enligt 10 § PuL får personuppgifter endast behandlas om den registrerade har lämnat sam-

tycke till detta. Ett samtycke anses giltigt och kan läggas till grund för en behandling då det 

är fråga om en frivillig, särskild och otvetydig viljeförklaring från den registrerades sida.59 

Dock framkommer även att personuppgifter kan få behandlas utan samtycke då behand-

lingen är nödvändig för att uppfylla vissa syften som framkommer i 10 § punkterna a-f 

PuL.  

I enlighet med 13 § PuL är det förbjudet att behandla så kallade känsliga uppgifter. Käns-

liga uppgifter är sådana personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 

åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser eller medlemskap i fackförening, 13 § 1 st. 

punkterna a-d PuL. Det är vidare i enlighet med 13 § 2 st. PuL förbjudet att behandla per-

sonuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. De senare behandlas också som känsliga uppgif-

ter enligt PuL. 

4.3.2 Lagens innebörd i arbetslivet 

PuL är tillämplig då en arbetsgivare registrerar uppgifter om de anställda. PuL begränsar 

under straffansvar rätten att behandla känsliga personuppgifter, främst i dataformat.60 

Den faktiska betydelsen som PuL har för integritetsskyddet i arbetslivet är relativt stor.61 

PuL ger i princip ett direkt och generellt materiellt skydd vid alla former av övervaknings- 

och kontrollåtgärder i arbetslivet som innebär en behandling av personuppgifter, under 

förutsättning att uppgifterna sker helt eller delvis på automatiserad väg eller i registerform. 

                                                 
57 Calleman, Förstärkt integritetsskydd inom arbetslivet?, SvJT 2002 s 473. 

58 SOU 2009:44, Integritetsskydd i arbetslivet, s. 91. 

59 För definition av samtycke se 3 § PuL.  

60 Sigeman, Arbetsrätten – En introduktion, s. 167. 

61 SOU 2009:44, Integritetsskydd i arbetslivet, s.89. 
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Lagen ger även ett indirekt skydd vid all övervakning och kontroll genom att den i prakti-

ken på ett påtagligt sätt begränsar möjligheterna att spara, lagra, sammanställa och bearbeta 

den information som den som genomför sådana åtgärder har tillgång till.62 

Frågan gällande samtycke som kan ges av den registrerade enligt PuL är väsentlig när det 

kommer till arbetslivet. Som framkommit anses ett samtycke som giltigt och kan läggas till 

grund för en behandling då det är fråga om en frivillig, särskild och otvetydig viljeförklaring 

från den registrerades sida. I ett anställningsförhållande är frågan om en anställd kan anses 

ge sitt samtycke frivilligt med tanke på den anställningssituation som föreligger mellan par-

terna.63 Arbetstagaren befinner sig i en beroendeställning till sin arbetsgivare och därmed 

bör behandlingen av personuppgifter i arbetslivet med stöd av samtycke begränsas till situ-

ationer där arbetstagaren har ett verkligt fritt val och senare även kan ta tillbaka sitt sam-

tycke utan att det medför nackdelar för denne.64 

Känsliga uppgifter i enlighet med PuL behandlas ofta inom den svenska arbetsrätten.65 

Känsliga uppgifter får behandlas utan personens samtycke i det fall att behandlingen är 

nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra sina skyldigheter eller 

utöva sina rättigheter inom arbetsrätten, 16 § punkt a PuL.  

4.3.3 Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen 

PuL innehåller en generell bestämmelse där det ges tillåtelse att behandla personuppgifter 

efter en intresseavvägning. Om den personuppgiftsansvarige har ett berättigat intresse av 

att personuppgifter behandlas och detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse 

av skydd för den personliga integriteten är det tillåtet att behandla uppgifterna enligt 10 § 

punkt f PuL.  

I de fall PuL är tillämplig på en övervaknings- eller kontrollåtgärd i arbetslivet, krävs det i 

allmänhet en intresseavvägning för att pröva om åtgärden är tillåten. I princip tillämpas en 

liknande norm som vid prövningen av integritetskänsliga åtgärder. Om åtgärden är sakligt 

                                                 
62 SOU 2009:44, Integritetsskydd i arbetslivet, s. 89. 

63 Calleman, Förstärkt integritetsskydd inom arbetslivet?, SvJT 2002 s 476.  

64 http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/samtycke/. 

65 Calleman, Förstärkt integritetsskydd inom arbetslivet?, SvJT 2002 s 476. 
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motiverad och väger intresset av att den genomförs tyngre än arbetstagarens intresse av 

skydd för den personliga integriteten så får åtgärden genomföras.66 

                                                 
66 SOU 2009:44, Integritetsskydd i arbetslivet, s. 117. 
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5 AD:s domar 

5.1 Inledning 

I detta kapitel redogörs AD: rättspraxis som har betydelse för den intresseavvägning som 

genomförs i det enskilda fallet då en arbetstagares integritet kan anses ha blivit kränkt. Till 

varje rättsfall finns även en kortare rättsfallsanalys där såväl egna som andras reflektioner 

redogörs för. Kapitlet har till syfte att utreda hur intresseavvägningen görs av AD vid olika 

tilltagna kontrollåtgärder för att sedan i kapitel sju analysera och jämföra intresseavvägning-

ens omständigheter i de olika fallen med Datainspektionens gjorda intresseavvägning och 

där se hur rättsläget ser ut idag gällande intresseavvägningen.  

Poängteras ska att den främsta frågan i målen är ifall vägran av kontrollåtgärden kan utgöra 

saklig grund för uppsägning. Då denna uppsats inte behandlar den frågeställningen så 

kommer inte utfallen i rättsfallen beskrivas eller analyseras utan endast den för uppsatsen 

berörda interesseavvägningen kommer att behandlas i fallen. Därmed tas endast de om-

ständigheter och grunder som är av relevans för uppsatsen upp i följande kapitel. 

5.2 Narkotika 

5.2.1 AD 1991 nr 45 

5.2.1.1 Omständigheter och grunder 

Fallet handlade om ett bolag som tillhandahöll montage av byggnadsställningar som beslu-

tade om att alla anställda, inklusive företagsledningen, skulle genomgå en urinkontroll för 

att undersöka om någon missbrukade cannabis. Två arbetstagare vägrade genomföra prov-

tagningen med hänvisning att denna utgjorde intrång i deras personliga integritet. Deras 

vägran att genomföra provtagningen medförde att de två anställda sades upp från sina an-

ställningar.  

Arbetstagarsidan anförde att det inte förelåg saklig grund för uppsägningarna. Som stöd för 

detta åberopades den grundlagsskyddade rätten att slippa påtvingade kroppsliga ingrepp i 2 

kap. 6 § Regeringsformen (1974:152) (RF). Arbetstagarsidan menade att den grundlags-

skyddade rätten som enligt lag föreligger från samhällets sida även borde gälla enligt all-

männa rättsgrundsatser i förhållandet mellan enskilda medborgare, i synnerhet när det är 

fråga om ett så ojämnbördigt förhållande som mellan arbetsgivare och arbetstagare.  
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Bolaget gjorde gällande att det förelåg en drogpolicy hos bolaget som alla anställda var 

tvungna att följa. Bolaget gjorde vidare gällande att det skulle komma att få stå ett rättsligt 

ansvar i händelse av olycksfall, om det visade sig att detta hade förorsakats av en arbetsta-

gare som missbrukade cannabis och bolaget inte hade vidtagit behövliga åtgärder för att fö-

rekomma ett sådant olycksfall.  

5.2.1.2 AD:s bedömning 

AD menade att det i fallet var klart att beslutet om provtagningen hade fattats av arbetsgi-

varen i syfte att värna om säkerheten på arbetsplatsen och därmed också fullgöra den all-

männa skyldigheten som enligt AML åvilar arbetsgivaren. AD konstaterade att det stod 

utom tvivel att avtal kan ingås om skyldighet för arbetstagaren att genomgå drogtest då syf-

tet är att tillgodose säkerheten i ett arbete som kräver gott omdöme, god reaktionsförmåga 

och skärpt uppmärksamhet. Det föreskrivna skyddet i 2 kap. 6 § RF som arbetstagarparter-

na framhävde kunde inte rubba den bedömningen. AD gjorde följande avvägning vid be-

dömningen i fallet. 

AD framhävde att då avtal inte hade ingåtts mellan parterna blev frågan om arbetstagarna 

enligt anställningsavtalet ansågs ha en skyldighet att genomföra drogtestet. Utgångspunkten 

i målet var att det förelåg en intressekollision mellan det intresse av att arbetsgivaren vill 

värna om säkerheten på arbetsplatsen vilket föranledde beslutet om provtagning och, på 

andra sidan, den enskilde arbetstagarens intresse av skydd för sin personliga integritet. AD 

konstaterade att arbetsgivarens intresse om att värna om säkerheten vägde synnerligen 

tungt i fallet. Till detta vägde även det faktum att arbetsgivaren hade befogade misstankar 

om att det faktiskt förekom cannabismissbruk på arbetsplatsen. 

AD gjorde en intresseavvägning för att avgöra målet. Den provtagning som genomfördes i 

fallet bedömdes enligt AD vara en adekvat metod för att spåra cannabismissbruk. Urin-

provstagningen i fallet ansågs ändamålsenlig och för sitt syfte tillräckligt säker som under-

sökningsmetod. Arbetsgivarens intresse vägdes mot arbetstagarens intresse av skydd för sin 

personliga integritet. AD bedömde att ingreppet allmänt sett fick betraktas som ringa. Vi-

dare ansågs även genomförandet ha skett på ett sätt som från den enskildes synpunkt rimli-

gen borde kunna te sig väl avvägt och godtagbart. AD poängterade att tillräcklig informat-

ion hade lämnats till arbetstagarna före provtagningen genomfördes. Vidare framhöll AD 

att det inte var fråga om tvång i bokstavlig mening utan en situation i vilket säkerheten på 

arbetsplatsen ytterst ställdes mot den enskilde arbetstagarens anspråk på att få behålla sin 
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anställning. I fallet gjorde AD den bedömningen att bolagets intresse vägde över arbetsta-

garens intresse för skydd för den personliga integriteten.  

AD konstaterade att arbetstagarna i enlighet med AML har ett medansvar för arbetsmiljön 

och säkerheten på arbetsplatsen och i linje med detta medansvar har de även en skyldighet 

att medverka i drogtestet. AD gjorde ett tillägg i domen med att uttala att ställningstagandet 

i målet inte kunde anses som ett allmänt uttalande om vilken rätt som bör anses tillkomma 

en arbetsgivare att vidta kontrollåtgärder av skilda slag, inte heller hur en tvist om provtag-

ning för att spåra narkotikamissbruk ska bedömas under andra förhållanden än de som fö-

relåg i detta fall.  

5.2.1.3 Rättsfallsanalys 

I målet framkommer att arbetsmarknadens parter har rätt att ingå avtal om att arbetstaga-

ren har en skyldighet att genomföra påkallade drogtester från arbetsgivarens sida. Dock 

framkom även i fallet att sådant avtal inte borde kunna betraktas som bindande i den me-

ningen att dess fullgörande skulle kunna utkrävas med rättsliga tvångsmedel. Vidare klar-

gjorde AD att arbetsgivare kan, i avsaknad av avtal, med hjälp arbetsledningsrätten ha rätt 

att företa drogtest av arbetstagare. Rätten förutsätter dock att arbetsgivaren inte överskrider 

gränserna för sin arbetsledningsrätt genom att utöva den i strid mot lag eller god sed på ar-

betsmarknaden. I och med detta görs bedömningen för om arbetsgivaren får företa ett 

drogtest i enlighet med arbetsledningsrätten i förhållande till god sed på arbetsmarknaden.67 

Vid bedömningen i målet om drogtestet stod i strid med god sed på arbetsmarknaden 

gjorde AD först en bedömning om drogtestet kunde anses rättfärdigat genom de skäl som 

arbetsgivaren åberopade, säkerhetsskäl och arbetsmiljöansvar i enlighet med AML. Däref-

ter bedömde AD vilket ingrepp drogtestet gjorde i arbetstagarnas personliga integritet. Se-

dan gjorde AD en intresseavvägning mellan arbetsgivarens intresse att påkalla drogtestet 

och arbetstagarnas intresse av att skydda sina personliga integriteter. I AD:s intresseavväg-

ning gör sig proportionalitetsprincipen till känna.68 Proportionalitetsprincipen genom-

speglas då AD konstaterar att drogtestet bör betraktas som adekvat och ändamålsenlig i 

förhållande till sitt syfte. AD bedömde därmed att det ingrepp på arbetstagarnas personliga 

integritet som drogtestet utgjorde stod i proportion till syftet med drogtestet. I och med att 

                                                 
67 För förståelse för arbetsledningsrättens förhållande med god på arbetsmarknaden se, Arbetsledningsrätten 

2.5.1 och God sed på arbetsmarknaden 2.5.2. 

68 Gällande proportionalitetsprincipen se 2.5.3. 
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ingreppet stod i proportion till drogtestet kan det sägas att drogtestet inte stod i strid med 

god sed på arbetsmarknaden.  

I fallet kan utläsas att ett drogtest strider mot god sed om arbetsgivarens syfte med drog-

testet inte kan anses berättigat då testet inkräktar på en arbetstagares personliga integritet 

för mycket. Vidare strider även ett drogtest mot god sed om syftet med drogtestet anses 

berättigat men då det inte anses att det ingrepp som drogtestet medför i arbetstagarens in-

tegritet inte står i proportion till syftet med drogtestet.  

5.2.2 AD 1998 nr 97 

5.2.2.1 Omständigheter och grunder 

Fallet handlade om ett kärnkraftverk som infört en drogpolicy som innebar att alla anställda 

skulle genomföra ett drogtest var tredje år.69 Drogpolicyn tillkom efter att arbetsgivaren 

diskuterat policyn med de arbetstagarorganisationer som denne tecknat kollektivavtal med. 

Alla utom en arbetstagarorganisation var positiva till policyn och arbetsgivaren valde att in-

föra drogpolicyn. Arbetsgivaren valde dock att drogpolicyn även skulle gälla de arbetstagare 

som tillhörde den organisation som stod emot policyn. En anställd lokalvårdare, som var 

medlem i den senare nämnda arbetstagarorganisationen, ansåg sig inte vara skyldig att ge-

nomgå de drogtester som arbetsgivaren infört. Arbetstagarsidan väckte talan mot arbetsgi-

varsidan med yrkande om att arbetstagaren i fråga inte skulle anses vara skyldig att vart 

tredje år genomgå narkotikatester enligt den utfärdade instruktionen från arbetsgivaren. 

Arbetstagarsidan menade att arbetstagaren inte var skyldig att genomföra de drogtester som 

arbetsgivaren ville företa genom drogpolicyn. För sin grund åberopade arbetstagarsidan att 

drogtestningen för det första borde anses strida mot artikel 8.1 i Europakonventionen. Vi-

dare menade arbetstagarsidan att drogtestet stred mot det kollektivavtal som förelåg mellan 

parterna. De framhävde vidare att om drogtestningen inte ansågs strida mot kollektivavtalet 

så var frågan oreglerad och arbetstagare behövde därmed inte företa drogtestet. De häv-

dade vidare att arbetsgivarens genomförande stred mot god sed på arbetsmarknaden. En-

ligt arbetstagarsidan förelåg det heller inte enligt anställningsavtalet en skyldighet för arbets-

tagaren i fråga att genomföra drogtestet.  

                                                 
69 Testerna i frågan avsåg både alkohol- och narkotika bruk. Gällande AD:s bedömning kring alkoholtestet se 

nedan 5.4.2. 
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Arbetsgivarsidan i målet anförde att drogtestningen skulle få utföras som ett utflöde av ar-

betsledningsrätten. De poängterade även att säkerhetsaspekten var av största betydelse vid 

kärnkraftverket. De menade även att den verksamhet som utövas betraktades som sam-

hällsviktig och att verksamheten vidare är beroende av allmänhetens förtroende. Utgångs-

punkten hos arbetsgivaren var att arbetsplatsen skulle vara drogfri och därmed att drogpo-

licyn skulle gälla alla arbetstagare, att även arbetstagare som inte arbetade inom ett område 

med hög säkerhetsrisk därmed var tvungen att genomföra drogtesterna. 

5.2.2.2 AD:s bedömning 

AD konstaterade inledningsvis att något generellt förbud mot drogtestning inte kan grun-

das på artikel 8.1 Europakonventionen. Testning kan dock under vissa omständigheter an-

ses vara konventionsstridig. De omständigheter som är av vikt kan vara arbetsgivarens in-

tresse av att företa drogtestning, graden av ingrepp i den enskilda integriteten i det indivi-

duella fallet och sättet att utföra testningen.70 

AD bedömde att drogtester vid ett företag av arbetsgivarens karaktär hade en sådan natur-

lig anknytning till den verksamhet som företaget bedrev att det fick anses ligga nära till 

hands att som princip anse att frågan var reglerad i form av arbetsledningsfråga. Detta in-

nebar dock inte att alla anställda utan vidare kunde anses skyldiga att genomföra drogtest-

ningen. Situationen kunde enligt AD anses vara sådan att en beordring av drogtestning in-

nebar ett överskridande av gränsen för hur arbetsledningsrätten får utövas. AD bedömde 

därefter om drogtestningen var förenlig med god sed på arbetsmarknaden. 

AD anförde att i enlighet med AML ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för 

att förebygga ohälsa och olycksfall och arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och 

de åtgärder som behövs. AD bedömde att arbetsgivarsidan i linje med dessa regler hade ett 

starkt intresse av att genomföra drogtester på sina anställda som ett led att skapa och vid-

makthålla en drogfri miljö inom verksamheten. I sammanhanget kommenterade AD samti-

digt att det uppställdes långtgående säkerhetskrav från myndigheternas sida och att kärn-

kraftsinspektionen betecknade det såsom viktigt att drogtester genomfördes som ett led i 

att upprätthålla en drogfri miljö. Även det faktum att drogtester förekom vid andra kärn-

kraftverk i landet anmärktes av AD.  

                                                 
70 Dessa omständigheter ligger dock utanför uppsatsens syfte och kommer därmed inte att behandlas vidare. 
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Gällande de faktum att arbetsgivaren ville drogtesta alla anställda kommenterade AD med 

att intresset att genomföra tester avseende anställda som inte utsätts för särskilda risker 

måste anses vara avsevärt mindre. AD konstaterar dock att det vore en grannlaga och föga 

meningsfull uppgift att dra gränsen mellan anställda som skulle vara skyldiga att genomföra 

drogtester och dem som inte skulle åläggas detta. Uppmärksammades gjorde även det fak-

tum att anställda kunde flyttas från ett arbetsställe med ringa risk till ett annat arbetsställe 

där särskild risk förelåg. Med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär bedömde AD att 

arbetsgivaren hade ett befogat intresse av att utåt kunna ange att bolaget tog alla rimliga an-

strängningar för att åstadkomma en total drogfri miljö. I och med detta strävande menade 

AD att drogpolicyn med dess drogtester borde anses gälla samtliga anställda. 

Efter att AD konstaterade att arbetsgivaren hade ett starkt intresse av att genomföra drog-

testningen gjordes en bedömning av i vilken grad drogtestet kränkte arbetstagarens person-

liga integritet. Provtagningen som arbetsgivaren genomförde ägde rum inom ramen för fö-

retagshälsovården och analysen av proverna skedde vi ett ackrediterat laboratorium vilket 

gjorde att AD ansåg att provtagningen var föga integritetskränkande för den enskilde. AD 

kunde inte i fallet finna provtagningen på något sätt förnedrande för den enskilde.  

Efter intresseavvägningen mellan arbetsgivarens intresse av att få genomföra drogtestet och 

arbetstagarens intresse av att skydda sin integritet kom AD fram till att arbetstagaren i fråga 

var skyldig att genomföra drogtestet enligt den av arbetsgivaren utfärdade instruktionen 

därom.  

5.2.2.3 Rättsfallsanalys 

AD klargjorde i fallet att Europakonventionens regler inte ger något generellt förbud mot 

drogtestning. Dock framkommer att Europakonventionens regler kan åberopas när det gäl-

ler tvister om drogtester för arbetstagaren.  

Tillskillnad från tidigare nämnt fall där arbetstagarnas arbetsuppgifter föranledde drogtestet 

så har i detta fall inte särskild betydelse tillmätts arbetstagarens arbetsuppgifter. I fallet är 

det snarare verksamhetens samhällsviktiga karaktär som tillmäts betydelse och ger arbetsgi-

varen rätt att genomföra drogtestet.  

Arbetsgivaren ges i fallet även rätt att drogtesta alla arbetstagare inom verksamheten även 

de arbetstagare som inte utför arbete med särskilda risker. Avgörandet av AD att samtliga 

arbetstagare ska genomföra testet tyder på att drogtest får företas av samtliga anställda då 
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verksamheten är av särskild karaktär. Vad som klassificeras som en verksamhet av särskild 

karaktär har AD dock låtit vara osagt vilket gör det svårt att avgöra när en arbetsgivare får 

företa drogtest av alla anställda.  

5.2.3 AD 2001 nr 3 

5.2.3.1 Omständigheter och grunder 

Fallet handlade om en stiftelse som bedrev projektverksamhet där anställda placerades på 

skolor som skolvärdar. Misstankar hade uppkommit om att en skolvärd missbrukade nar-

kotika. På grund av detta beslutade projektledningen att arbetstagaren som misstänktes för 

missbruket skulle genomföra ett drogtest genom att lämna urinprov. Arbetstagaren vägrade 

emellertid att genomföra provtagningen med hänvisning till sin personliga integritet.  

Arbetstagarsidan hävdade att arbetsgivaren hade överskridit sin arbetsledningsrätt genom 

att påkalla drogtestet. Som stöd anförde arbetstagarsidan att verksamheten inte kunde anses 

som en riskfylld verksamhet som enligt AD:s praxis kunde medföra skyldighet för anställda 

att genomföra drogtest. Misstankarna om att arbetstagaren återfallit i narkotikamissbruk var 

helt obefogade. Arbetstagarsidan menade även att ett eventuellt narkotikamissbruk hade 

kunnat uppdagas på mindre integritetskränkande sätt än genom urinprovstagning. Vidare 

framhävdes även att arbetsgivaren inte hade någon ordentlig drogpolicy som varit känd 

bland de anställda. 

Arbetsgivarsidan menade i fallet att arbetstagaren hade blivit informerad vid anställningsin-

tervjun eller vart fall bort inse att stiftelsen vidtog drogtester på alla anställda och att det var 

en förutsättning för anställning att arbetstagaren genomförde dessa. I synnerhet borde ar-

betstagaren insett detta då denne var före detta missbrukare. Vidare påpekade arbetsgivar-

sidan även att drogtest hade en naturlig anknytning till verksamheten i och med allmänhet-

ens, kundernas och ungdomarnas förtroende gällande drogfrihet. Som följd därav ansåg ar-

betsgivarsidan att de hade rätt att kräva drogtestning som ett led i arbetsledningsrätten.  

5.2.3.2 AD:s bedömning 

AD började med att utreda arbetsgivarens intresse av att utföra drogtestet. AD konstate-

rade att det är en omöjlighet för arbetsgivaren att ha skolvärdar som missbrukar narkotika. 

Vidare påpekade AD att det måste framstått som uppenbart att en fungerande verksamhet 

av denna art kräver att varken elever eller skolledning ges anledning att misstänka att det 

finns skolvärdar som missbrukar narkotika. Eventuella misstankar skulle avsevärt försvåra 

ändamålet med arbetet i fråga. Med hänsyn till verksamhetens karaktär ansåg AD att ar-
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betsgivaren hade ett mycket starkt allmänt intresse av att utföra drogtester på sina anställda 

för att undanröja eventuella misstankar och att kunna garantera att verksamheten är helt fri 

från narkotika.  

Gällande det faktum att arbetsgivaren misstänkte att arbetstagaren hade återfallit i missbruk 

då denne var en före detta narkotikamissbrukare framförde AD att det måste anses befo-

gat. AD kommenterar att ett drogtest från en arbetsgivare med kännedom om att en arbets-

tagare är före detta narkoman borde kunna uppfattas som mindre integritetskränkande än 

annars. Detta med hänsyn till att före detta narkomaner har en latent, mer eller mindre stor, 

risk för återfall i drogmissbruket.  

Därefter bedömde AD ifall drogtestningen hade kränkt arbetstagarens personliga integritet 

i sådan grad att han av det skälet inte varit skyldig att genomföra testet. AD konstaterade 

att testningen som skulle ha skett genom att den anställde lämnade ett urinprov på arbets-

platsen med viss personlig övervakning fick anses som föga integritetskränkande. AD 

kunde inte finna att testningen skulle ha varit förnedrande för arbetstagaren. AD framhöll 

även att provtagningen i fråga måste anses vara en adekvat och tillräckligt säker metod för 

att spåra cannabismissbruk. Efter ett samlat övervägande av omständigheterna i målet 

gjorde AD bedömningen att arbetsgivarens intresse av att drogtesta arbetstagaren vägt 

tyngre än arbetstagarens behov av skydd för sin personliga integritet.  

5.2.3.3 Rättsfallsanalys 

I fallet var intresset bakom arbetsgivarens drogtest av arbetstagaren i hög grad knutet till 

ändamålet med verksamheten. Fallet skiljer sig därmed från föregående fall då intresset i 

detta mål inte som i tidigare var knutet till verksamhetens art.  

AD kommenterar att drogpolicyn som arbetsgivaren har inte kan sägas leva upp till re-

kommendationer. Dock ska detta ges begränsad betydelse för frågan om arbetstagaren 

måste genomföra drogtestet. Det väsentliga var enligt AD i vilken mån ett drogtest skulle 

ha inneburit en kränkning av arbetstagarens personliga integritet. Detta visar på att en 

eventuell drogpolicy tillmäts mindre betydelse när det ska avgöras om en arbetsgivare är be-

rättigad att genomföra ett drogtest på sina arbetstagare. Det väsentliga i frågan är den in-

tresseavvägning som företas för att se om drogtestet skulle inneburit en kränkning av ar-

betstagarens personliga integritet. Vilket även tyder på att det är av vikt att fastställa hur en 

intresseavvägning bör se ut.  
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I fallet var det enbart en arbetstagare som blev beordrad att genomföra drogtestet då miss-

tanke fanns om att denne hade ett narkotikamissbruk. Att enbart en arbetstagare blev be-

ordrad att genomföra drogtestet borde anses som mer integritetskränkande än det faktum 

att alla anställda skulle bli beordrade att genomföra drogtest. Det faktum att en individ blir 

utpekad av arbetsgivaren borde bedömas som mer integritetskränkande än om en hel ar-

betsplats ska utföra testet. AD gjorde dock inte bedömningen att det skulle anses mer in-

tegritetskränkande att en individ blev utpekad. Genom fallet kan således slutsatsen dras att 

AD varken tycker det är mer eller mindre integritetskränkande att enbart en arbetstagare 

måste genomföra en kontrollåtgärd.  

Gällande det faktum att misstankar fanns om att arbetstagaren missbrukade gjorde AD be-

dömningen att det inte torde uppställas något krav på att misstankar mot en arbetstagare 

måste vara särskilt välgrundade i ett fall då verksamheten som bedrivs har ett starkt intresse 

av att utåt kunna undanröja varje tvivel om missbruk. Det faktum att misstankar fanns om 

att arbetstagren återfallit i missbruk kan ha påverkat AD:s bedömning om att det inte 

kunde anses mer integritetskränkande att en arbetstagare blev utpekad att utföra drogtestet. 

Frågan är dock om det faktum att misstankarna inte behöver vara särskilt välgrundade var 

med hänsyns till omständigheterna i fallet eller om det kan anses vara en generell bedöm-

ning när det kommer till att arbetsgivaren vill företa en kontrollåtgärd. Omständigheterna i 

fallet, att verksamheten har ett starkt intresse av att utåt kunna undanröja alla tvivel på att 

missbruk förekommer kan ha påverkat bedömningen. Dock måste det ifrågasättas med 

hänsyn till det faktum att varje verksamhet bör ha viljan att utåt sätt kunna undanröja all 

tvivel om att missbruk inte förekommer på arbetsplatsen.  

I fallet var flera före detta missbrukare aktiva inom verksamheten. Den latenta risken för 

återfall skulle kanske kunna ge arbetsgivaren ett utökat intresse för att genomföra drogtest-

ningen. I och med att AD kommenterar att personen i fråga var före detta missbrukare så 

bör det kunna anses att AD tar detta i beaktande i helhetsbedömningen om arbetsgivaren 

har rätt att företa kontrollåtgärden. Hur stor vikt som läggs vid det faktum att det är en före 

detta missbrukare som pekas ut måste dock anses oklart. Vad som bör anses klart är dock 

det faktum att AD ansåg att kontrollåtgärden var mindre integritetskränkande när arbetsta-

garen som skulle utföra kontrollåtgärden var en före detta missbrukare. 
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5.3 Kroppsvisitation 

5.3.1 AD 1943 nr 77 

5.3.1.1 Omständigheter och grunder 

Ett aktiebolag hade infört en utpasseringskontroll vid sin verksamhet i Bofors för att för-

hindra utsmuggling av sprängämne, sprit och verktyg. En viss procent av personerna som 

lämnade området skulle vara tvungna att genomföra kroppsvisiteringen. Tvisten i målet 

gällde beslutet att arbetsgivaren infört systemet för utpasseringskontroll som även innefat-

tade en skyldighet för arbetstagaren att underkasta sig kroppsvisitation.  

5.3.1.2 AD:s bedömning 

AD framhöll att en utpasseringskontroll i förening med kroppsvisitation ur arbetstagrens 

synpunkt måste framstå som en synnerligen allvarlig åtgärd. AD menade dock att den ifrå-

gasatta kontrollåtgärden i fallet var att anse som betingad av synnerligen starka skäl. 

Avgörande vikt i målet fäste AD vid det förhållandet att krigstid rådde och det fanns ett be-

tydelsefullt intresse av att utsmuggling från fabriksområdet av framförallt krut och spräng-

ämnen i görligaste mån förhindrades. Det intresset att förhindra utsmuggling kunde till sy-

nes inte tillgodoses på annat sätt än genom anordnade utpasseringskontroller. Kontrollen 

ansåg AD vidare vara väl anpassad efter vad behovet i fråga krävde. Därmed meddelade 

AD att kontrollen inte kunde strida mot god sed. Sist tillade även AD att ett liknande kon-

trollsystem i icke ringa utsträckning redan tillämpades inom den svenska industrin vilket 

förstärktes av det faktum att kontrollen inte skulle anses strida mot god sed. 

5.3.1.3 Rättsanalys 

I fallet byggde AD sitt avgörande på att arbetsgivaren kunde anordna kontrollen inom ra-

men för den allmänna rätten att leda arbetet och därmed att föreskriva villkor för detta. Be-

gränsning gjordes dock i fallet av grundsatsen att en åtgärd inte får strida mot lag eller god 

sed. 

AD:s bedömningsgrunder framkommer dock inte tydligt i målet. AD kommenterar endast 

att ”av utredning i målet anses framgå, att det ifrågasatta kontrollförfarandet är betingat av synnerligen 

starka skäl”. Vilka punkter som har betydelse för AD:s avvägning kommenteras således 

inte. Det är härmed svårt att tillämpa bedömningen som AD gjorde i fallet.  

Frågan är dock om omständigheten i detta fall då det handlade om utsmuggling av krut, 

sprängämne och liknande under krigstid kan göra att AD:s bedömning ska tillmätas mindre 
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värde och bör tillämpas med försiktighet. Avgörandet har kommenterats med att det inte 

borde ge några mer allmängiltiga slutsatser angående rättsläget på kontrollåtgärdsområdet. 

Avgörandet har ansetts böra förklaras just av krigstidens tryck och de speciella förhållan-

dena i krigsindustri av vital betydelse.71 Vad som dock kan ses med likhet av senare uttalan-

den av AD är att när det gäller en intressekollision i vilken ett starkt säkerhets- och skydds-

intresse stod mot intresset av skydd mot ingrepp i den personliga integriteten så väger ar-

betsgivarens intresse tungt. 

5.3.2 AD 1997 nr 29 

5.3.2.1 Omständigheter och grunder 

Fallet handlade om ett bolag som ville företa kontrollåtgärd i form av kroppsvisitation. Bo-

laget i fallet hade avtal med bevakningsentreprenör om att vaktbolag skulle kontrollera alla 

anställdas medhavda väskor, kassar samt företagets bilar och privat bilar inom ramen för 

den lagstiftning som gäller för väktare. En arbetstagare stoppades av en väktare vid utpas-

seringsgrinden och uppmanades att öppna sin väska men vägrade. Efter denna incident 

blev arbetstagaren uppsagd från företaget. 

I målet uppstod en intressekonflikt mellan bolagets intresse av att på detta sätt förhindra 

stölder och den enskilde arbetstagarens intresse av skydd för sin personliga integritet.  

5.3.2.2 AD:s bedömning 

AD uttalade först att arbetsgivaren inte har något allmänt stöd i rättspraxis att företa kon-

trollåtgärder av olika slag med stöd av rätten att leda och fördela arbetet. AD fortsatte med 

att konstatera att utpasseringskontroller vidtagna av en arbetsgivare otvivelaktigt utgör ett 

intrång i de berörda arbetstagarnas personliga integritet. Därmed menade AD att en intres-

seavvägning där såväl arbetsgivarens som arbetstagarens motstående intressen måste vägas 

mot varandra.  

Angående intresseavvägningen konstaterade AD följande. Parterna är överens om att syftet 

med utpasseringskontrollerna var att förhindra fortsatta stölder. I AD:s mening kunde det 

inte ifrågasättas att utpasseringskontroller är en adekvat metod för att komma till rätta med 

problem såsom stölder på en arbetsplats. Det var enligt AD inte heller lätt att finna annat 

sätt på vilket bolagets intresse skulle kunna tillgodoses. Vidare framhöll AD att kontrollerna 

                                                 
71 Källström, Arbetsgivarens kontroll – arbetstagares integritet – Sverige, s. 98. 
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företogs av väktare och annan behörig företrädare för bolaget för att kunna ta del av inne-

hållet i väskorna.  

Vid en samlad bedömning fann AD att bolagets intresse av skydd för fortsatta stölder i 

detta fall vägde tyngre än arbetstagarnas intresse av skydd för sin personliga integritet. Ar-

betsgivaren fick således genomföra kontrollåtgärden. 

5.3.2.3 Rättsanalys 

AD hänvisade till tidigare rättspraxis gällande kontrollåtgärder att det inte finns något all-

mänt stöd i rättspraxis för att vidta kontrollåtgärder av olika slag med stöd av den allmänna 

rätten att leda och fördela arbetet. En sådan rätt kan enligt AD dock förekomma under sär-

skilda omständigheter.  

I fallet framhåller AD att en kontrollåtgärd såsom utpasseringskontroll otvivelaktigt utgör 

ett intrång i de berörda arbetstagarnas personliga integritet. Ett sådant intrång menar AD är 

särskilt allvarligt när arbetstagarna vid en vägran att underkasta sig kontrollen riskerar att 

förlora sin anställning. Uttalandet från AD:s sida visar på att om arbetsgivaren vill företa en 

utpasseringskontroll så måste en intresseavvägning göras för att se om denna är tillåten 

med tanke på intrånget som görs i arbetstagarnas personliga integritet.  

Omständigheterna i fallet var att stölder hade förekommit hos arbetsgivaren. Det var att 

förhindra fortsatta stölder som var syftet med utpasseringskontrollen. Hur utfallet hade bli-

vit om tidigare stölder inte förekommit hos arbetsgivaren är inte säkert. En intresseavväg-

ning hade med största sannolikhet förekommit ändå, möjligtvis med ett annat utfall.  

5.4 Alkohol 

5.4.1 AD 1998 nr 97 

5.4.1.1 Omständigheter och grunder 

Gällande omständigheter och grunder se 5.2.2.1. 

5.4.1.2 AD:s bedömning 

AD kom, som tidigare redogjorts för, fram till att arbetsgivaren hade rätt att företa ett nar-

kotikatest och att arbetstagarna därmed var skyldiga att underkasta sig detta och genomföra 

testet.72 Härefter hade AD att bedöma om arbetsgivaren hade rätt att genomföra alkohol-

testet i fråga. 

                                                 
72 Se 5.2.2.2 för AD:s bedömning gällande narkotikatestet. 
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AD konstaterade först att det förelåg vissa särskilda omständigheter avseende alkoholtestet. 

Först och främst framhöll AD att en grundläggande skillnad som förelåg mellan narkotika-

test och alkoholtest var det faktum att narkotika är straffbart att ta i sin befattning medan 

bruket av alkohol är tillåtet och social accepterat.  

Härefter framhöll AD att det fanns anledning att särskilt beakta med vilken säkerhet man 

med användande av alkoholtestningen kan urskilja personer som kan utgöra risk ur arbets-

givaren synvinkel. Av utredning framkom att vid positivt utfall kunde det, enligt sakkunnig, 

i endast 30 procent av fallen vara fråga om alkoholmissbruk. AD menade att då övervä-

gande antalet av de positiva testen visade positivt på grund av andra orsaker än alkohol-

missbruk så är det ägnat att väcka betänkligheter. Ett positivt utfall skulle leda till utredning 

kring orsakerna till det positiva utfallet. AD menade att man i sammanhanget måste beakta 

det faktum att man rör sig på ett område som i hög grad är integritetskränkande. AD kom 

efter övervägande fram till den slutsatsen att arbetstagaren inte var tvungen att genomföra 

alkoholtestet i fråga.  

5.4.1.3 Rättsfallsanalys 

Fallet visar på att AD gör skillnad gällande drog- och alkoholtester. Det faktum att AD i sin 

bedömning kommenterar att narkotika är straffbart att ha i sin befattning medan alkohol är 

tillåtet och socialt accepterat bör i anställningsförhållande inte ha något större inflyttande. 

Även då alkohol är tillåtet och socialt accepterat så kan konsekvenserna av att vara alko-

holpåverkad vara lika illa som om arbetstagaren är narkotikapåverkad ur ett skydds- och sä-

kerhetsperspektiv. Ur ett arbetsrättsligt perspektiv kan konsekvenserna därmed vara de 

samma oavsett narkotika eller alkoholanvändning. Därmed bör alkoholens sociala accep-

tans inte påverka bedömningen i ett arbetsrättsligt sammanhang. 

5.4.2 AD 2009 nr 36 

5.4.2.1 Omständigheter och grunder 

Fallet handlade om ett bolag med verksamhet som omfattar hantering och återvinning av 

restprodukter, avfall samt farligt gods. Transporten av detta skedde mestadels med tunga 

fordon. Bolaget träffade avtal med arbetarförbundet om införande av alkolås i bolagets bi-

lar. Syftet med införandet av alkolåsen i bolagets fordon var att ”under bevarande av skyddet för 

de anställdas integritet uppnå största möjliga trafiksäkerhet genom att eliminera förutsättningarna för per-

sonal som framför fordon i trafik är påverkade av alkohol”. 
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Bolaget ville även komplettera alkolåsen med alkoskåp vilket arbetarförbundet motsatte sig. 

Bolaget installerade ändock alkoskåp i bolagets lokal där nycklarna till tjänstefordonen för-

varades. Anställda som skulle använda tjänstebilarna var därmed tvungna att utföra ett ut-

andningsprov för att få tillgång till nycklarna. Två anställda motsatte sig utandningsprovet 

och sades därefter upp från sina anställningar. Frågan i målet, som blir intressant för denna 

uppsats, var om bolaget som följd av arbetsledningsrätten haft rätt att kräva att arbetstagar-

na låter testa sig genom att använda alkoskåpet. 

5.4.2.2 AD:s bedömning 

AD konstaterade att bolagets verksamhet till stor del utgjordes av transporter med tunga 

fordon och att införandet av alkoholkontroller syftade till att minimera att bolagets an-

ställda framförde dessa fordon i alkoholpåverkat tillstånd. AD bedömde att verksamheten 

var av sådan beskaffenhet att arbetsgivarens krav på alkotest av personalen bars upp av ett 

starkt säkerhets- och skyddsintresse. 

Därefter hade AD att ta ställning till om den införda kontrollåtgärden kunde anses göra in-

trång i arbetstagarnas personliga integritet i sådan grad att de har haft rätt att vägra att un-

derkasta sig alkoholkontrollen. Återigen poängterar AD att på grund av verksamhetens art 

så väger bolagets intresse av alkoholtestningen synnerligen tungt. Vilket även arbetarför-

bundet tyckte var befogat då de tillät alkoholtest genom alkolås. Frågan blev då om själva 

metoden alkoskåp jämfört med alkolås innebar ett mycket större ingrepp i den personliga 

integriteten att bolaget inte hade rätt att använda just den metoden. Alkoskåp är enligt AD 

en vedertagen kontrollmetod som även används på andra transportverksamheter. AD me-

nade att alkoskåp fick anses vara en adekvat och säker metod för att spåra alkoholpåverkan. 

I och med det menade AD att kontrollmetoden inte kunde anses utgöra ett särskilt stort in-

grepp i arbetstagarnas personliga integritet.  

Efter en samlad bedömning av omständigheterna i fallet bedömde AD att bolaget hade ett 

berättigat intresse av att alkoholtesta arbetstagarna i fråga och att detta intresse vägde 

tyngre än arbetstagarnas intresse av att skydda sin personliga integritet. Arbetsgivaren fick 

således företa kontrollåtgärden i fråga.  

5.4.2.3 Rättsfallsanalys 

Verksamhetens bedömdes vara av sådan beskaffenhet att det ur ett säkerhets- och skydds-

intresses perspektiv gav arbetsgivare rätt till att företa kontrollåtgärden. AD kommenterade 

att det i och för sig finns andra kontrollmetoder för att spåra alkohol men att metoden än-
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dock måste anses vara en adekvat och säker metod. Detta visar på att omständigheten att 

det finns andra alternativa metoder endast ges begränsad betydelse. Är den valda metoden 

adekvat och säker, såsom i detta fall, så får metoden användas. Ur det anförda kan dock 

tolkas att om det finns en alternativ metod som är mindre integritetskränkande så bör den 

valda metoden ifrågasätta om den kan anses godkänd. Här kommer proportionalitetsprin-

cipen in i bedömning för att avgöra om metoden ifråga kan anses tillåten. 
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6 Datainspektionens beslut 

6.1 Inledning 

Föregående kapitel har analyserat rättspraxis i form av AD:s domar gällande kontrollåtgär-

der vidtagna av arbetsgivare som inkräktar på arbetstagarens personliga integritet och in-

tresseavvägningen däremellan. Som tidigare redogjorts för finns inte rättspraxis gällande 

alla tilltänkta kontrollåtgärder i denna uppsats. I och med det har Datainspektionens beslut 

analyserats för att få en bredare bild gällande omständigheter i en intresseavvägning.  

I kommande kapitel redogörs och analyseras därmed Datainspektionens beslut gällande 

kontrollåtgärderna IT-verktyg och GPS-användning där PuL är tillämplig lag. Kapitlet syf-

tar till att ge läsaren en bild av Datainspektionens intresseavvägning för att i nästkommande 

kapitel jämföra den med AD:s intresseavvägning för att få en bild av hur intresseavväg-

ningen ser ut i dagsläget.  

6.2 IT-verktyg – Dnr 1897-2005 

6.2.1 Tillsynsärendet och beslut 

Klagomål inkom till Datainspektionen om att arbetsgivare hade kontrollerat en anställds 

användning av IT-verktygen på arbetsplatsen. Syftet med kontrollen var enligt arbetsgivare-

sidan att utreda om felaktig arbetstidsredovisning förekommit då misstanke om detta fö-

relåg.  

Datainspektionen konstaterade först att det är PuL:s regler som är tillämpliga i fallet. Data-

inspektionen framhävde att en arbetsgivare i vissa situationer, med stöd av en intresseav-

vägning enligt 10 § punkt f PuL, kan ha rätt att kontrollera den anställdes användning av 

IT-verktygen. Kontrollen får dock inte vara mer omfattande än vad som är nödvändigt för 

att tillgodose det aktuella syftet. 

Datainspektionen konstaterade att arbetsgivaren i fallet hade en konkret misstanke om all-

varligt missbruk av arbetstidsredovisningen. I och med det ansåg Datainspektionen att ar-

betsgivaren fick anses ha ett starkt intresse av att kunna kontrollera arbetstagaren. Därefter 

konstaterade Datainspektionen att själva kontrollen hade skett genom jämförelse av 

inloggningstider i olika IT-verktyg. Ingen kontroll av själva innehållet i den anställdes arbete 

eller korrespondens hade förekommit i fallet. Under dessa förutsättningar kom Datain-
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spektionen fram till att arbetsgivaren intresse av att företa kontrollåtgärden vägde över den 

anställdes intresse av integritetsskydd.  

6.2.2 Beslutsanalys 

Datainspektionens kommentar att kontrollen inte får vara mer omfattande än vad som är 

nödvändigt för att tillgodose det aktuella syftet. Uttalandet visar på att de använder sig av 

proportionalitetsprincipen i fallet.  

Vidare konstaterade Datainspektionen att konkret misstanke om allvarligt missburk förelåg 

vilket till stor del vägde över till arbetsgivarens fördel att få företa kontrollåtgärden. I de lä-

gen konkret misstanke om allvarligt missbruk förekommer bör det kunna sägas att det så-

ledes väger tungt till arbetsgivarens fördel i en intresseavvägning.  

6.3 GPS-användning – Dnr 806-2007 

6.3.1 Tillsynsärendet och beslut 

Datainspektionen hade fått in två stycken klagomål på att arbetsgivare utrustat sina service-

bilar med GPS-teknik som gjorde det möjligt för bolaget att övervaka de anställda service-

teknikerna som använde bilarna. De anställda kände sig därmed bevakade och var rädda för 

vad bolaget kunde komma att använda de insamlade uppgifterna till. Arbetstagarna ansåg 

att GPS-systemet var ett alltför stort intrång i deras personliga integritet. 

Arbetsgivarparten menade att det fanns fem stycken ändamål med behandlingen av per-

sonuppgifter genom GPS-systemet; 

1. ersätta bilbok för att för Skatteverket bevisa att servicebilarna används enligt gäl-

lande föreskrifter 

2. kontroll av arbetad tid enligt anställningsavtalet 

3. lokalisering av närmaste resurs 

4. arbetsplacering/effektivisering 

5. fakturering. 

Datainspektionen fastställde först att PuL:s regler var gällande på tvisten som uppstått och 

att det genom lagens bestämmelser inte fanns något principiellt hinder mot att en arbetsgi-

vare använde GPS-teknik för att effektivisera sin verksamhet.  

Datainspektionen gjorde vidare den bedömningen att användning av GPS kunde vara tillå-

ten med stöd av en intresseavvägning så länge användningen hade ett ändamål som låg i 
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linje med företagets verksamhet. Datainspektionen gjorde bedömningen att godtagbara än-

damål i fallet var att i realtid kunna lokalisera närmaste resurs, arbetsplacering/lokalisering 

samt fakturering. Dock framhöll Datainspektionen här att bolaget var tvungna att iaktta de 

synpunkter som Datainspektionen hade gällande information till de anställda, gallring av 

uppgifter i systemet och IT-säkerhet. 

Gällande bedömningen om att använda GPS-tekniken i syfte att övervaka anställdas arbets-

tider framhöll Datainspektionen att man borde jämföra om de metoder som användes på 

arbetsplatsen för detta ändamål var lika ingripande, även bedöma om det finns andra alter-

nativ som innebar mindre intrång i den personliga integriteten och sist även pröva om ar-

betsgivaren hade sådana problem att en skärpt övervakning var sakligt motiverad. Datain-

spektionen menade vidare att även utifrån det aktuella ändamålet så måste man beakta om 

användandet av GPS-teknik var relevant. 

Datainspektionen gjorde i fallet bedömningen att GPS-användningen för att kontrollera ar-

betstagarna arbetstider innebar en mer omfattande övervakning än vad som är nödvändigt 

för att tillgodose syftet. Det fanns mindre integritetskränkande sätt att tillgodose syftet på. 

Datainspektionen kom därmed till slutsatsen att användning i syfte att kontrollera arbetsta-

garnas arbetstider inte var tillåten. 

Härefter hade Datainspektionen att bedöma om GPS-tekniken var tillåten i syfte att bevisa 

för Skatteverket att servicebilarna inte användes privat. Datainspektionen kommenterade 

endast detta genom att meddela att det innebar en mer omfattande övervakning än vad 

som var motiverat utifrån det avsedda ändamålet och användningen var därmed otillåten.  

6.3.2 Beslutsanalys 

Datainspektionen klargör tydligt att syftet med kontrollåtgärden har stor betydelse för om 

åtgärden är tillåten eller inte genom att enbart säga att kontrollåtgärden är tillåten med hän-

syn till vissa syften utan någon avvägning av intressen. Det faktum att Datainspektionen 

gör skillnad mellan olika syften i sitt förhållningssätt visar på syftet har stort inflytande på 

om en arbetsgivare får företa en kontrollåtgärd eller inte.  

Vidare framkommer som i tidigare beslut från Datainspektionen att konkret misstanke om 

allvarligt missbruk har tungt inflytande på intresseavvägningen, i detta fall gällande arbets-

tidsredovisningen. 
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7 Jämförande av omständigheter – De lege lata 

7.1 Inledning 

Efter att i tidigare kapitel redogjort och analyserat rättspraxis från AD och beslut från Da-

tainspektionen gällande intresseavvägning mellan arbetsgivarens intresse av att företa en 

kontrollåtgärd och en arbetstagares intresse av att skydda sin personliga integritet ska i detta 

kapitel en jämförelse göras av de intresseavvägningar som görs gällande olika kontrollåtgär-

der inom arbetslivet. Kapitlet sammankopplar således vad som framkommit i kapitel 5 och 

6. Först görs en redogörelse för de olika omständigheter som framkommer gällande de 

olika kontrollåtgärderna. Sist görs en sammanställning för att få fram de omständigheter 

som är av betydelse i en intresseavvägning i dagsläget. Här markeras de olika omständighet-

erna vid framställningen för att tydliggöra vilka det är för läsaren. 

Den jämförande analysen görs för att se om det förekommer likheter eller skillnader i AD:s 

och Datainspektionens bedömningar och därmed få fram de omständigheter som är av be-

tydelse för intresseavvägningen. Det är delvis utifrån denna sammanställning som analysen 

görs av hur en intresseavvägning bör se ut. Analys av hur en intresseavvägning bör regleras 

vid en hypotetisk lagstiftning på området sker i nästkommande kapitel.  

7.2 Narkotika 

7.2.1 Inledning 

Som framkommit genom praxis kan drogtestning generellt sett inte stå i strid med artikel 8 

Europakonventionen. Vidare har även framkommit att parter på arbetsmarknaden genom 

kollektivavtal, anställningsavtal eller i annan form kan komma överens om rätt för arbetsgi-

varen att genomföra drogtester. Ett sådant avtal har i princip giltig verkan.73 Dock ska på-

pekas att sådant avtal inte är en nödvändighet för att drogtest ska få genomföras. Om par-

terna är bundna av kollektivavtal eller inte har därmed inte någon vidare betydelse för ett 

avgörande av intresseavvägningen mellan parternas intresse med ett genomförande av 

drogtest. Det som dock kan tillägas är att om det i kollektivavtal finns bestämmelse om att 

en kontrollåtgärd får göras av arbetsgivaren så har det självfallet betydelse för utgången av 

intresseavvägningen.74  

                                                 
73 AD 1998 nr 97. 

74 Detta tas dock inte hänsyn till i den kommande analysen.  
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En drogpolicy hos arbetsgivaren kan vara ett hjälpmedel för att rättfärdiga att arbetsgivaren 

får genomföra ett drogtest på arbetstagare. Dock ska påpekas att en dokumenterad drogpo-

licy inte är en nödvändighet. Det kan vara tillräckligt med att rutiner om drogtestning är 

kända och accepterade bland arbetstagare på arbetsplatsen för att det ska anses som god-

tagbart.75 Vidare visar även rättspraxis att en i fallet otillräcklig drogpolicy har en begränsad 

betydelse för frågan om arbetstagaren är skyldig att underkasta sig ett drogtest. AD uttalar 

att det väsentliga i frågan är i vilken mån ett drogtest skulle ha inneburit en kränkning för 

arbetstagarens personsliga integritet.76 Detta visar på att en drogpolicy kan berättiga en ar-

betsgivare till att få genomföra ett drogtest, men att policyn inte på något vis är avgörande 

för en bedömning av om arbetstagaren är skyldig att genomföra testet.  

Har inte överenskommelse uttryckligen träffats mellan parterna kan arbetsgivaren till följd 

av sin arbetsledningsrätt ha rätt att kräva att arbetstagare genomför drogtest. Dock ska på-

pekas att det slutsatsen att arbetsgivare har ett allmänt stöd i rättspraxis att vidta kontrollåt-

gärder av olika slag med stöd av den allmänna arbetsledningsrätten inte kan dras enligt 

AD.77 Rätten förutsätter nämligen att arbetsgivaren inte överskrider gränserna för sin ar-

betsledningsrätt genom att utöva den i strid mot lag eller goda seder på arbetsmarknaden. 

Det är här som bedömningen av om en arbetsgivares beslut om drogtest strider mot god 

sed har gjorts genom en avvägning mellan arbetsgivarens intresse av att genomföra drogtest 

och arbetstagarens intresse att värna om sin personliga integritet.  

7.2.2 Intresseavvägningen 

Av vad som framkommit genom rättpraxis visar det på att ett drogtest strider mot god sed 

om arbetsgivarens syfte med drogtestet inte kan anses berättigat då testet inkräktar på en 

arbetstagares personliga integritet. Vidare strider även ett drogtest mot god sed om syftet 

med drogtestet anses berättigat men då det ingrepp som drogtestet medför i arbetstagarens 

integritet inte står i proportion till syftet med drogtestet. Det framgår dock inte vilka ar-

betsgivarintressen som utgör godtagbara skäl för vilka arbetstagarens integritet kan in-

skränkas. Av detta kan dock utläsas att intrånget i arbetstagarens personliga integritet måste 

stå i rimlig proportion till det intresse arbetsgivaren vill tillgodose. Detta visar på att syftet 

                                                 
75 AD 2001 nr 3. 

76 AD 2001 nr 3. 

77 AD 1991 nr 45. 
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med kontrollåtgärden samt att åtgärden och ingreppet i arbetstagarens personliga integritet 

står i proportion till syftet är av intresse vid intresseavvägningens bedömning.  

Den valda metoden när ett drogtest företas har visats påverka en intresseavvägning. Den 

valda metoden ska anses adekvat och ändamålsenlig för att metoden ska få användas. Här 

har även hänsyn tagits till hur utförandet av åtgärden har gått till. Till denna del har kom-

menterats att utförandet skett inom ramen för företagshälsovården och analysen av pro-

verna skedde vid ett ackrediterat laboratorium.  

Vidare har det ingrepp i den personliga integriteten som metoden för med sig bedömts. 

Här har graden av hur integritetskränkande genomförandet av åtgärden är bedömts. I fallen 

har detta endast kommenterats med att ingreppen varit ringa eller föga integritetskränkande 

vilket ledde till att det var tillåtet att företa kontrollåtgärden. Av detta kan sägas att integri-

tetskränkningen inte får vara allt för stor för att en arbetsgivare ska få företa en kontrollåt-

gärd. 

Information till arbetstagarna är något som har kommenterats i fallen gällande drogtest-

ning. Det är viktigt att arbetstagaren har fått information gällande kontrollåtgärden och att 

drogtester är något som förekommer på arbetsplatsen. Dock har understrukits att informat-

ion självklart inte behöver utgå om när ett drogtest kommer att företas men att det kan 

komma att företas är viktigt att arbetstagaren är medveten om. 

Misstanke om att drogmissbruk förekommer har i ett fall medfört att arbetsgivaren ville fö-

reta ett drogtest. Här framkom att det inte borde ställas något krav på att misstanken mot 

arbetstagaren måste vara särskilt välgrundad i det fall att verksamheten har ett starkt in-

tresse av att utåt kunna undanröja all tvivel om att missbruk förekommer. Misstanke om 

missbruk får således anses utgöra en omständighet som bedöms i en intresseavvägning.  

Vidare har framkommit att verksamhet av viss karaktär har burit upp arbetsgivarens krav 

på drogtest av arbetstagarna av ett starkt säkerhets- och skyddsintresse. Syftet med drogtes-

terna har i dessa fall varit att skydda arbetstagarna i arbetet. I dessa fall har hänsyn tagits till 

AML:s bestämmelser, 3 kap. 2 § AML, om ansvaret för arbetsgivaren att förebygga ohälsa 

och olycksfall i arbetet. Vidare ger detta att arbetstagaren även enligt AML ska följa före-

skrifter och iaktta försiktighet som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall, 3 kap. 4 

§ AML, vilket ger att arbetstagaren är tvungen att genomföra det kontrollåtgärder, i dessa 
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fall drogtestet, som arbetsgivaren ställer upp. Verksamhetens art är därmed något som på-

verkar arbetsgivarens rätt att genomföra en kontrollåtgärd vid en intresseavvägning. 

Till skillnad från det redogjorda där intresset av att genomföra kontrollåtgärden burits upp 

av säkerhets- och skyddsintresse har även syftet med drogtestet varit knutet till ändamålet 

med verksamheten som bedrivs, såsom att förebygga våld och annan kriminalitet i Stock-

holmsområdet. Även det faktum att arbetsgivare haft intresse av att utåt visa på drogfrihet 

med hänsyn till den verksamhet de bedriver har förekommit. Exempelvis har visats att 

verksamheten var av samhällsviktig karaktär eller att verksamhetens ändamål var av särskild 

natur vilket ledde till att arbetsgivaren ville företa kontrollåtgärden. Detta visar på att även 

ändamålet med verksamheten eller verksamhetens karaktär kan vara något som påverkar en 

arbetsgivares rätt att genomföra en kontrollåtgärd.  

Vare sig det är verksamhetens art, ändamålet med verksamheten eller verksamhetens karak-

tär som benämns, så är det tydligt att typen av verksamhet har betydelse och diskuteras i en 

intresseavvägning när en arbetsgivare vill företa ett drogtest. 

Att en arbetstagare är före detta missbrukare och innehar en latent risk för återfall kan an-

ses väga på arbetsgivarens sida i intresseavvägningen när denne vill företa ett drogtest som 

kontrollåtgärd. Har arbetsgivaren fog för sin misstanke att en arbetstagare som är före detta 

missbrukare har återfallit väger den omständigheten till arbetsgivarens fördel i intresseav-

vägningen. Kommenterades gjorde även att det bör anses mindre integritetskränkande när 

kontrollåtgärden vidtas mot en före detta missbrukare. 

7.3 Kroppsvisitation 

Gällande kroppsvisitation har arbetsgivaren fått rätt att företa kontrollåtgärden i båda före-

kommande fallen som redogjorts för i uppsatsen. Gällande de tidigare rättsfallet bör fram-

hållas att fallet var av särskild karaktär då det ägde rum under krigstid och företaget hade 

sprängämnen, krut och liknande i verksamheten som skulle kunnat smugglas ut och sålts. 

Stor vikt fästes vid det faktum att, under det särskilda förhållandet som förelåg, det fanns 

ett betydelsefullt intresse av att utsmuggling av framför allt krut och sprängämnen förhind-

rades. Det intresset sågs inte kunna tillgodoses på annat sätt än genom utpasseringskon-

troller. Krigstidens invekar gör att fallet bör tillämpas med försiktighet. 

Rättsfall efter detta gällande kroppsvisitation som kontrollåtgärd har dock gett samma utfall 

att en sådan kontrollåtgärd kan vara tillåten. Gällande intresseavvägningen har då syftet 
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med kontrollåtgärden iakttagits. Den valda metoden för att genomföra kontrollåtgärden ska 

enligt bedömning vara adekvat. Här har även kommenterats att det för att tillgodose syftet 

med kontrollåtgärden inte fanns några alternativa metoder som kan tillgodose syftet på 

samma sätt som den valda metoden. Detta visar på att det vid bedömning av om den valda 

metoden kan anses godkänd det undersöks om alternativa metoder finns och kan tillgodose 

syftet. Slutsatsen kan dras att den valda kontrollåtgärden inte kan anses godkänd då den al-

ternativa metoden är mindre integritetskränkande för arbetstagarens. Här återspeglas även 

proportionalitetsprincipen i bedömningen. 

Tidigare incidenter har också fått en viss betydelse i bedömningen av intresseavvägningen. 

Det faktum att stölder hade skett på arbetsplatsen och kontrollåtgärden där hade till syfte 

att förhindra fortsatta stölder vägde omständigheten av tidigare stölder till arbetsgivarens 

fördel i intresseavägningen. Situationen visar på att tidigare incidenter kan påverka bedöm-

ningen. 

Utförandet av kontrollåtgärden har likaså beaktats vid bedömningen. Här har omständig-

heterna att endast behörig personal genomfört den tilltagna visitationen av väskorna beak-

tats och vägt till fördel för arbetsgivarens sida i intresseavvägningen. Bedömningen här blev 

att kontrollåtgärden skett på ett accepterat sätt och att det genom detta kunde anses mindre 

integritetskränkande för arbetstagaren. Utförandet av kontrollåtgärden får därmed anses 

vara en omständighet som bedöms i intresseavvägningen. 

7.4 Alkohol 

Syftet med kontrollåtgärden har betydelse för en intresseavvägning i fall gällande om alko-

holtest får företas av en arbetsgivare. Gällande den valda metoden har en relativt noggrann 

bedömning gjorts. I det ena fallet som redogjorts för ansågs metoden alldeles för osäker för 

att arbetsgivaren skulle få anses berättigad till att företa den. I det senare fallet diskuterades 

den valda metoden i jämförelse med alternativa metoder ingående då arbetstagarna ansåg 

att den valda metoden skulle anses som mer integritetskränkande än en alternativ metod. 

Den valda metoden ansågs dock vara adekvat och säker i fallet för sitt syfte. Detta visar på 

att även alternativa metoder har betydelse för intresseavvägningen i fråga. Tydligt ses dock 

här att även om alternativa metoder finns så kan den valda metoden anses som adekvat och 

därmed vara godkänd för arbetsgivaren att använda för att företa kontrollåtgärden. Här 

återspeglas även proportionalitetsprincipen i avgörandet om metoden bör anses tillåten el-

ler inte. 
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Vidare har graden av integritetsintrånget i arbetstagarens personliga integritet och genom-

förandet av kontrollåtgärden kommenterats. Här sägs dock enbart att kontrollåtgärden inte 

gör så stort ingrepp i arbetstagarens personliga integritet och att genomförandet har skett 

på ett sätt som måste anses vara godtagbart.  

7.5 IT-verktyg 

I intresseavvägningen gällande kontroll av IT-verktyg togs hänsyn till syftet med kontrollåt-

gärden. Vidare poängterades att kontrollen skulle stå i proportion till syftet med åtgärden. 

Här återspeglas således proportionalitetsprincipen som en faktor i intresseavvägningen.  

Den valda metoden kommenteras även i fallet. Även genomförandet av kontrollåtgärden 

kommenteras med att arbetsgivaren inte får gå längre än nödvändigt i förhållande till syftet.  

Vikten av att ge arbetstagaren information gällande kontrollåtgärden framhölls noggrant. 

Här lades PuL:s bestämmelser som grund för vilken information arbetsgivaren skulle ge ar-

betstagarna.  

7.6 GPS-användning 

Gällande bedömningen om att använda GPS-tekniken har olika bedömningar framkommit 

beroende på syfte. Detta visar på att själva syftet med kontrollåtgärden är av yttersta bety-

delse för om arbetsgivaren får företa åtgärden eller inte. Det bör kunna tolkas så att det an-

sågs att syftet med åtgärden är den absolut störta faktorn när det kommer till om en kon-

trollåtgärd är tillåten att företa av en arbetsgivare. Här kommenterades att användningen av 

GPS och liknande teknik ska ha ett ändamål som ligger i linje med företagets verksamhet 

för att vara tillåten. Här spelar alltså företagets verksamhet in som en faktor i förhållande 

till syftet med kontrollåtgärden.  

Bedömning gjordes även av den valda metoden i förhållande till alternativa metoder som 

kan finnas och utgöra mindre intrång i arbetstagarens personliga integritet. Här framkom 

även att den valda metoden ska vara relevant i förhållande till ändamålet i fråga.  

Vidare framhölls även att det är viktigt att titta på om arbetsgivaren har sådana problem 

som kan motivera användandet av åtgärden i fråga. Sist framhölls att konkret misstanke om 

allvarligt missbruk kan väga som fördel på arbetsgivarens sida i en intresseavvägning i fråga 

om denne får företa en kontrollåtgärd gentemot arbetstagaren när den arbetstagarens per-

sonliga integritet blir kränkt.  
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7.7 Sammanställning 

För att få en helhetsbild av hur en intresseavvägning ser ut i dagsläget görs en jämförelse 

och sammanställning av vilka omständigheter som tagits i beaktande i en intresseavvägning 

för att avgöra om en kontrollåtgärd anses tillåten att företa. De omständigheter som fått 

störst betydelse och beaktats av båda parterna oavsett kontrollåtgärd anses utgöra intresse-

avvägningen och framställs nedan. 

Syfte med kontrollåtgärden är en omständighet som framkommit i alla berörda rättsfall 

och beslut som redogjorts för i denna uppsats. Vad som kan ses är att syftet har stor bety-

delse för intresseavvägningen. Att syftet ska tillmätas stor betydelse bör anses förståligt då 

det utgör anledningen till varför en arbetsgivare vill företa en kontrollåtgärd. Själva syftet 

med kontrollåtgärden bör därmed väga tungt för att en arbetsgivare ska få rätt att genom-

föra en kontrollåtgärd då den inkräktar på arbetstagarens personliga integritet. 

Som diskuterats i vissa fall så har verksamheten betydelse för intresseavvägningen. Här 

kan sägas att syftet med kontrollåtgärden ställs i förhållande till vilket typ av verksamhet det 

handlar om eller verksamhetens ändamål. Som uttryckts i fall bör syftet med kontrollåtgär-

den gå i linje med verksamheten. Verksamheten bör därmed anses vara en omständighet 

som bedömns i intresseavvägningen i dagsläget. 

Proportionalitetsprincipen har visats vara en omständighet som har betydelse för intres-

seavvägningen. Det har uttaltas att det ska finnas en rimlig proportion mellan det mål som 

arbetsgivaren vill uppnå med kontrollåtgärden och den valda åtgärden. Vidare ska åtgärden 

även vara ändamålsenslig vilket innebär att syftet inte kan uppnås med en annan mindre in-

gripande åtgärd.78 

I och med att proportionalitetsprincipen ska vara uppfylld krävs det att den valda meto-

den undersöks. Den valda metoden ska vara godtagbar och ändamålsenlig i föhållande till 

syftet med kontrollåtgärden. Den valda metoden påverkar därmed intresseavvägningen vid 

bedömning om metoden kan anses stå i proportion till syftet med åtgärden.  

Vid bedömningen av den valda metoden måste även eventuella alternativa metoder un-

dersökas. Är situationen sådan att en alternativ metod är möjlig blir nästa fråga om den al-

ternativa metoden är mindre integritetskränkande än den valda metoden. Är den alternativa 

metoden mindre integritetskränkande än den valda metoden måste en bedömning göras av 

                                                 
78 Utförligare redogörelse av proportionalitetsprincipen se 2.5.3. 
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om den valda metoden ändock kan anses stå i proportion till syftet med kontrollåtgärden. I 

annat fall är den valda metoden inte tillåten med hänvisning till att det finns alternativa me-

toder som får anses mindre integritetskränkande. 

Graden av integritetskränkande bör anses vara en av de tyngre omständigheterna på ar-

betstagarens sida. Arbetsgivarens sammanlagda intresse av att företa en kontrollåtgärd vägs 

mot hur mycket arbetstagarens integritet kan anses kränkas i det enskilda fallet. Här be-

döms den valda metoden och hur kontrollåtgärden och metoden genomförs och till vilken 

grad detta kan anses kränka den personliga integriteten. I fallen som redogjorts för har be-

dömningen varit att kontrollåtgärden till viss del anses kränka den personliga integriteten 

men att det till graden endast kan anses som ringa eller föga integritetskränkande varför 

kontrollåtgärden ändock kan anses vara tillåten att företa. 

Genomförandet kan ses som en omständighet som fått betydelse i intresseavvägningen. 

Vid kroppsvisitation har iakttagits att väktare och behörig personal har utfört visitationen 

på samma sätt som iakttagelsen att det vid kontroll av IT-verktyg endast jämförelse av 

inloggningstider har skett och inte en kontroll av själva innehållet i den anställdes arbete. 

Det kan därmed sägas att det är av vikt på vilket sätt genomförandet av metoden och kon-

trollåtgärden går till. 

Information är en omständighet som har kommenterats vid intresseavvägningen av om en 

kontrollåtgärd är tillåten eller inte. Arbetsgivaren måste ge arbetstagaren information gäl-

lande det faktum att kontrollåtgärden kan komma att företas. Exempelvis ska arbetstagare 

vara medveten om att en kroppsvisitation kan komma att företas när denne lämnar arbets-

platsen. Det är dock inte så att arbetstagaren ska få information om när en kontrollåtgärd 

såsom kroppsvisitation kan komma att företas.  

Misstanke om att exempelvis missbruk av olika slag, stölder eller om fusk förekommer har 

påverkat bedömningen av om en kontrollåtgärd är tillåten att företa eller inte. AD har 

kommenterat detta när kontrollåtgärden byggts upp av starkt intresse av att utåt kunna un-

danröja all tvivel om missbruk i verksamheten. AD sa att misstanken inte behöver vara sär-

skilt välgrundad på grund av omständigheterna i fallet. Dock kommenterar AD vidare att 

arbetsgivarsidan hade fog för sin oro att missbruk förekom. Datainspektionen å andra sidan 

kommenterade att konkret misstanke av allvarligt missbruk ska föreligga för att en åtgärd möj-

ligtvis skulle kunna anses godkänd i förhållande till sitt syfte. Här ses en viss skillnad i deras 

uttryckssätt gällande misstanke som omständighet. Det kan dock diskuteras om de ändock 
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menar samma sak. Att arbetsgivaren enligt AD ska ha fog för sin misstanke kan även sägas 

att denne ska ha berättigade skäl som gör att denne misstänker missbruk. Datainspektion-

ens uttryck att det ska finnas konkret misstanke kan sägas innebära att arbetsgivaren ska ha 

påtagliga och åskådliga misstankar om att missbruk föreligger. Enligt min uppfattning har 

AD och Datainspektionen ungefär samma idé i åtanke. Det är viktigt att arbetsgivare har 

belägg för den misstanke som denne har. Arbetsgivaren ska kunna bevisa sin misstanke el-

ler kunna visa på konkreta omständigheter som tyder på att missbruk förekommer. 

Tidigare incidenter som inträffat och som kontrollåtgärden i fråga syftar till att åtgärda 

har påverkat bedömningen till viss grad i fallen. Gällande drogtest där arbetstagaren var en 

tidigare missbrukare har påpekats att kontrollåtgärden bör anses som mindre integritets-

kränkande med hänvisning till det faktum att en före detta missbrukare har en latent risk 

för återfall. Gällande kroppsvisitation där stölder tidigare förekommit på arbetsplatsen har 

påpekats just det faktum att tidigare incidenter i form av stölder har förekommit. Dessa ex-

empel bör kunna anses peka på att omständigheten har tagits i beaktande när helhetsbe-

dömningen gällande intresseavvägningen har gjorts. Till vilken grad detta har påverkat be-

dömningen är svårt att avgöra, men med tanke på att det har kommenterars så bör det be-

tyda att det till viss del har påverkat till viss grad i bedömningen. 

Vid analys och jämförelse av de bedömningar och beslut som gjorts kan ses att liknande 

omständigheter tas upp och diskuteras vid avgörandet för intresseavvägning för att se om 

den använda kontrollåtgärden inkräktar för mycket på arbetstagarens personliga integritet 

och därmed strider mot god sed på arbetsmarknaden. Enligt min mening bör dock intres-

seavvägningen med dess omständigheter se lite annorlunda ut. Det är även av vikt att fast-

ställa vilka omständigheter som ska vara av betydelse i bedömningen om en kontrollåtgärd 

får företas ur ett rättsäkerhetsperspektiv. För att sammanställa och bedöma hur en intresse-

avvägning bör se ut i en hypotetisk lagstiftning på området gällande integritetsskydd i ar-

betslivet görs en analys i kommande kapitel om hur denna intresseavvägning bör se ut och 

vilka omständigheter som ska beaktas i en bedömning.  
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8 Intresseavvägningen – De lege ferenda 

8.1 Inledning 

Frågor gällande arbetstagarens personliga integritet är ofta besvärliga. Under de senaste 15 

åren har tre utredningar tagits fram på området men ingen lag har tillkommit.79 Därmed 

kvarstår problemen på området. Utredningarna som görs och avsaknade av lagstiftning i 

dagsläget tyder på att lagstiftning på området behövs.  

Med bakgrund av hur intresseavvägningen ser ut i dagsläget i föregående kapitel har kom-

mande kapitel till syfte att analysera hur en intresseavvägning bör se ut i en hypotetisk lag-

stiftning på området gällande integritetsskydd i arbetslivet. Analysen i detta kapitel bygger 

på vad som framkommit i kapitel 7 gällande intresseavvägningen som görs gällande olika 

kontrollåtgärder i dagsläget tillsammans med aspekter om hur det bör se ut. Analysen foku-

serar således på vilka omständigheter som bör beaktas och hur dessa bör bedömas i en in-

tresseavvägning i en hypotetisk lagstiftning på området. 

Först förs en diskussion kring aspekter som bör komma att påverka hur intresseavvägning-

en bör se ut. Sedan görs en framställning av de omständigheter som bör beaktas i en intres-

seavvägning och hur dessa omständigheter bör bedömmas. Omständigheterna bygger på 

vad som framkommit om hur intresseavvägningen ser ut i dagsläget samt de aspekter som 

diskuteras i diskussionsdelen nedan.  

8.2 Diskussion 

Först kan konstateras att svårigheten att definiera och precisera vad begreppet personlig in-

tegritet innebär kan riskera att lagstiftning som innehåller begreppet kan uppfattas som 

otydlig. Otydligheten kan förekomma både avseende det övergripande syftet med regelver-

ket samt den närmare innebörden av reglerna.80 I och med att begreppet är odefinierbart 

och tolkas olika av olika personer kanske till och med i olika situationer så måste en intres-

seavvägning göras i det enskilda fallet med de olika omständigheterna som gör en situation-

en unik. Det är dock viktigt att det står klart vilka omständigheter som kan komma att få 

betydelse för intresseavvägningen och som bedöms i det enskilda fallet.  

                                                 
79 SOU 1996:63, Medicinska undersökningar i arbetslivet, SOU 2002:18, Personlig integritet i arbetslivet och SOU 

2009:44, Integritetsskydd i arbetslivet. 

80 SOU 2009:44, Integritetsskydd i arbetslivet, s.206. 
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Syftet med kontrollåtgärden bör väga synnerligen tungt i en intresseavvägning. Det finnas 

dock anledning att skilja på åtgärder som vidtas av säkerhetsskäl, ordningsskäl och effekti-

vitetskäl när en intresseavvägning ska göras.81 Diskussion att göra skillnad på dessa har 

gjorts i dagens intresseavvägning som företas i enlighet med PuL. I dagsläget sägs att i all-

mänhet bör säkerhetsskäl väga tyngre än t.ex. företagsekonomiska effektivitetsskäl.82  

Kontrollåtgärder som företas av säkerhetsskäl kan vara exempelvis narkotika eller alkohol-

tester. Missbruk av alkohol eller narkotika har inverkan på en persons förmåga att utföra 

uppgifter och att fungera socialt. Det är därmed av yttersta vikt att arbetstagare inte miss-

brukar vid exempelvis arbetsplatser där arbetsuppgifterna kräver att arbetstagaren kan fo-

kusera och har god reaktionsförmåga. Skulle en olycka inträffa kan arbetsgivaren få bära 

ansvaret för olyckan. Det bör därmed enligt min bedömning vara så att ett syfte som back-

as upp av säkerhetsskäl väger synnerligen tungt i en intresseavvägning. 

Kontrollåtgärder som företas av ordningsskäl kan sägas vara exempelvis kroppsvisitation 

för att det förekommit stölder på arbetsplatsen. Stölder är i dagsläget brottsligt i enlighet 

med brottsbalken (1962:700) vilket gör att det även i dagsläget bör anses motiverat att fö-

reta en kontrollåtgärd för att stoppa stölder. En arbetsgivare som vet att det förekommer 

stölder på arbetsplatsen har en anledning att inte lita på sina arbetstagare. Det bör därmed 

kunna anses viktigt för arbetsgivaren att få företa en kontrollåtgärd för att både komma 

iordning med stölderna men även det faktum att arbetsgivaren vill veta vem av arbetstagar-

na som denne inte kan lita på. Därmed bör kontrollåtgärder som backas upp av ordnings-

skäl bedömmas väga relativt tungt till arbetsgivarens fördel i en intresseavvägning. 

När det gäller effektivitetskontroller som kontrollåtgärder bör dessa dock anses väga 

mindre för att en arbetsgivare ska få företa kontrollåtgärden. Kontrollåtgärder som byggs 

upp av effektivitetsskäl måste vägas upp med andra och tyngre omständigheter för att de 

ska kunna anses tillåten att företa. Arbetsgivaren bör därmed inte kunna anses ha samma 

motiverade intresse av att företa kontrollåtgärd av effektivitetsskäl som av säkerhetsskäl el-

ler ordningsskäl.  

En arbetsgivare som vill företa en kontrollåtgärd bör kunna visa på att krontrollåtgärden 

företas som en del av verksamheten. Kontrollåtgärden i fråga bör ha inverkan på verksam-

                                                 
81 SOU 2009:44, Integritetsskydd i arbetslivet, s. 118 och Källström, Arbetsgivarens kontroll – arbetstagares integritet – 

Sverige, s. 96 ff.  

82 2009:44, Integritetsskydd i arbetslivet, s. 118. 
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heten eller dess ändamål. Syftet med kontrollåtgärden bör ställas i förhållande till vilken typ 

av verksamhet det handlar om eller verksamhetens ändamål. 

Gällande misstanke som omständighet kan en svårighet vara det faktum att arbetsgivare 

kan påstå att denne misstänker att missbruk förekommer för att få företa en kontrollåtgärd. 

Det är därmed viktigt att arbetsgivare kan visa på att det finns belägg för den misstanke 

som denne har. Arbetsgivaren bör ha skälig misstanke om att missbruk förekommer. Det 

kan exempelvis vara så att stölder har skett på arbetsplatsen och arbetsgivaren vill företa en 

kontrollåtgärd i form av kroppsvisitation för att få slut på dessa stölder. Det bör även vara 

så att omständigheten misstanke kan anses vara uppfylld genom att arbetsgivaren kan visa 

på omständigheter som tyder på att missbruk förekommer.  

I dagsläget har framkommit att bedömning av tidigare incidenter i form av missbruk vägs 

in i intresseavvägningen. Enligt min mening bör inte detta ses som en egen omständighet 

som bedöms i intresseavvägningen. De kan anses förståligt att en arbetsgivare är mer nog-

grann och har koll på en arbetstagare om denne är före detta missbrukare. Men det bör inte 

anses mindre integritetskränkande för en före detta missbrukare av narkotika eller alkohol 

att utföra ett drogtest påkallat av arbetsgivaren enbart med den bakgrunden att denne för-

modligen genomfört ett antal tester i sin bakgrund. Likaså om missbruk förekommit av ex-

empelvis stölder eller felanvändning av IT-verktyg så bör det anses att arbetsgivaren fortfa-

rande ska ha skälig misstanke för att denne ska få företa en kontrollåtgärd. Omständigheten 

att tidigare incidenter av missbruk har förekommit på arbetsplatsen kan därmed ses som en 

del av omständigheten misstanke och bör inte ses som en egen omständighet som påverkar 

bedömningen av intresseavvägningen.  

En kontrollåtgärd i form av drogtest, kroppsvisitation eller kontroll av IT-användning kan 

anses utgöra en viss integritetskränkning av arbetstagarens personliga integritet i alla fall då 

den företas. Som tidigare nämnts är det bedömningen av till vilken grad integritetskräk-

ningen kan anses vara som är av betydelse. En viss kränking bör därmed arbetstagaren 

räkna med. Det är här viktigt att bedömningen görs mellan vikten av arbetsgivarens intresse 

att får företa en kontrollåtgärd och hur stor kränkningen anses vara. Hur stor kränkningen 

anses vara bör därmed bedömas med omständigheterna som är tillämpliga i det enskilda 

fallet.  

Det har i dagsläget framkommit skillnader i rättsfall gällande det faktum om alla arbetsta-

gare skulle genomföra en kontrollåtgärd jämfört med att enbart en arbetstagare blev utpe-
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kad till att genomföra kontrollåtgärden. Av vad som framkommit kan ses att ingen skillnad 

gjordes i bedömning. Det faktum att det inte gjorts någon större skillnad i bedömningen 

om en kontrollåtgärd företas mot en arbetstagare eller en hel arbetsplats, därmed alla ar-

betstagare på arbetsplatsen, eller åtminstone tagit upp omständigheten till bedömning, kan 

till viss del ifrågasättas. Det borde ha ansetts som mer integritetskränkande i det fall att 

endast en arbetstagare blir utpekad att genomföra en kontrollåtgärd. En tanke skulle kunna 

vara att i det fall då endast en arbetstagare blev utpekad, denne var tidigare missbrukare vil-

ket då vägdes över med det faktum att det föreligger en latent risk för återfall hos arbetsta-

garen i fråga. Arbetsgivarsidan i fallet hade även fog för sin misstanke om missbruket. Min 

uppfattning är att det borde tas i beaktande vid intresseavvägningen om det enbart är en 

arbetstagare eller en hel arbetsplats som måste genomföra kontrollåtgärden i fråga. 

När det gäller genomförandet av kontrollåtgärden bör det ske så diskret som möjligt. Gäller 

det ett drogtest bör genomförandet ske av behörig personal och testet bör analyseras på ett 

ackrediterat laboratorium. Svaret på testet bör endast komma behöriga personer till känna 

som exempelvis den berörde arbetstagaren och den ansvarige för kontrollåtgärden. Gäl-

lande en kroppsvisitation så bör den ske av behörig person exempelvis utbildad väktare där 

åskådning av obehöriga inte bör vara möjlig. Ska visitation exempelvis ske av en medtagen 

väska bör detta ske bakom stängda dörrar. 

8.3 Omständigheter som bör beaktas 

Med bakgrund av hur intresseavvägningen ser ut i dagsläget och med vad som framkommit 

i diskussionen i föregående del ska här göras en sammanställning av vilka omständigheter 

som bör beaktas i en intresseavvägning i en hypotetisk lagstiftning på området för integri-

tetsskydd i arbetslivet. Dock ska poängteras att alla omständigheter förmodligen inte finns 

med och kan bedömas i varje enskilt fall men detta är vägledning för vilka omständigheter 

som generellt bör bedömas i en intresseavvägning. 

Som utgångspunkt kan sägas att intresseavvägningen bör iakttas på så sätt att det är arbets-

givarens syfte med kontrollåtgärden som ställs mot vilken grad kontrollåtgärden kränker 

arbetstagarens personliga integritet. Det kan sägas att arbetstagarens personliga integritet 

kränks till viss del vid företagande av alla kontrollåtgärder. Det som dock är avgörande är 

till hur stor grad detta sker. För att avgöra om det bör anses vara befogat att företa en kon-

trollåtgärd vägs dessa intressen mot varandra med bedömning av omständigheter som på-

verkar dessa intressen.  
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I intresseavvägningen bör alltså arbetsgivarens intresse av att företa en kontrollåtgärd vägas 

mot arbetstagarens intresse av att skydda sin personliga integritet. Härmed kan nästan utlä-

sas att syftet med kontrollåtgärden har stort inflytande på arbetsgivarens möjligheter att fö-

reta den tilltänkta kontrollåtgärden. Syftet med kontrollåtgärden bör enligt min uppfatt-

ning ses som den omständighet som tillmäts störst betydelse för avgörandet om en kon-

trollåtgärd är tillåten för arbetsgivaren att företa. Själva syftet med kontrollåtgärden är an-

ledningen till att en arbetsgivare vill företa en kontrollåtgärd. Det kan handla om att arbets-

givaren vill komma till rätta med ett problem eller att misstanke om missbruk finns och ar-

betsgivaren vill undanröja denna misstanke. 

Det är dock viktigt att ta hänsyn till vilken typ av syfte arbetsgivaren har såsom säkerhets-

skäl, effektivitetsskäl eller ordningsskäl. Som diskuterats ovan bör säkerhetsskäl väga tyngst 

varpå ordningsskäl kommer och sist effektivitetsskäl. Poängteras ska att oavsett skäl kan 

kontrollåtgärden anses godkänd att företa men beroende på skäl behöver arbetsgivaren 

olika starka omständigheter i övrigt för att få företa kontrollåtgärden. Oavsett skäl så bör 

syftet med kontrollåtgärden anses som en tung omständighet i intresseavvägningen då det 

enligt mig är den stora anledningen till att en kontrollåtgärd företas.  

Vidare är det även andra omständigheter som påverkar om det kan anses berättigat att fö-

reta en kontrollåtgärd med hänsyn till syftet med kontrollåtgärden. Proportionalitetsprin-

cipen har som tidigare framställts betydelse för intresseavvägningen i dagsläget. Det fak-

tum att det ska finnas en rimlig proportion mellan det mål som arbetsgivaren vill uppnå 

med kontrollåtgärden och den valda åtgärden är något som även bör beaktas i framtiden. 

För att proportionalitetsprincipen ska anses uppfylld ska åtgärden även vara ändamålsenslig 

vilket innebär att syftet inte kan uppnås med en annan mindre ingripande åtgärd. I och med 

detta är det därmed även viktigt att bedöma den valda metoden som används vid kontroll-

åtgärden. 

Den valda metoden är en omständighet som bör tas i beaktande vid en intresseavvägning. 

Vid bedömningen av den valda metoden måste även eventuella alternativa metoder un-

dersökas. Det faktum att det finns en alternativ metod är inte tillräcklig för att den valda 

metoden ska anses ogiltig. Är situationen sådan att en alternativ metod är möjlig blir i stället 

nästa fråga om den alternativa metoden är mindre integritetskränkande än den valda meto-

den. Är den alternativa metoden mindre integritetskränkande och kan uppfylla samma syfte 

än den valda metoden bör enligt mig inte metoden som används anses tillåten. En arbetsgi-
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var bör vara tvungen att använda sig av den minst integritetskränkande metoden när denne 

vill företa en kontrollåtgärd. Dock bör poängteras att det i en bedömning kan anses att den 

valda metoden och den alternativa metoden utgör lika stor integritetskränkning varpå den 

valda metoden ändock kan anses tillåten i förhållande till den alternativa metoden. 

Verksamheten bör beaktas i intresseavvägningen. Syftet med kontrollåtgärden bör ställas i 

förhållande till vilket typ av verksamhet det handlar om eller verksamhetens ändamål. 

Därmed bör verksamheten eller ändamålet med verksamheten iakttas i intresseavvägning-

en. 

Misstanke bör vara en omständighet som ska ha betydelse för intresseavvägningen. Det är 

viktigt att arbetsgivaren kan visa på att det finnas belägg för den misstanke som denne har. 

Arbetsgivaren bör kunna bevisa sin misstanke på något sätt. Som framkommit i diskuss-

ionsdelen bör det även vara så att misstanke kan anses vara föreligga genom att arbetsgiva-

ren kan visa på omständigheter som tyder på att missbruk förekommer. Beroende på vad 

arbetsgivaren kan visa för belägg för sin misstanke har omständigheten misstanke olika be-

tydelse för intresseavvägningen i fråga.  

De framställda omständigheterna ovan kan sägas påverka arbetsgivarens möjlighet att få fö-

reta en kontrollåtgärd. Efter bedömningen om det med hänsyn till arbetsgivarens syfte kan 

anses att denne har befogade omständigheter att företa en kontrollåtgärd så måste det vägas 

mot arbetstagarens intresse. För att bedöma arbetstagarens intressse av att skydda sin per-

sonliga integritet bör sägas att en bedömning görs av hur stor integritetskränkningen anses 

vara. Hur stor graden av integritetskränkningen kan anses vara påverkas även av andra om-

ständigheter. 

Stort inflytande på bedömningen av intresseavvägningen bör således graden av hur in-

tegritetskränkande kontrollåtgärden anses vara ha. I och med det att det kan sägas att ar-

betsgivarens syfte med kontrollåtgärden ställs mot till vilken grad ingreppet anses kränka 

arbetstagarens integritetet i en intresseavvägning bör graden av ingreppet ses som den 

tyngsta omständigheten på arbetstagarens sida i intresseavvägningen. I bedömningen på-

verkas denna omständighet av andra faktorer och omständigheter. Poängteras ska att till 

viss del inkräktar alla kontrollåtgärder på arbetstagarens personliga integritet. Bedömning 

av till vilken grad integritetskränkningen är får anses avgöra om integritetskränkningen an-

ses för stor i förhållande till vad arbetsgivaren vill uppnå med kontrollåtgärden.  
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Vem eller vilka som ska genomföra kontrollåtgärden bör tas i beaktande vid en intres-

seavvägning och påverka graden av integritetskränkningen för arbetstagaren. Blir en arbets-

tagare utpeckad till att genomföra en kontrollåtgärd bör det anses vara mer integritetskrän-

kande än om hela arbetsplatsen ska företa en kontrollåtgärd. Dock ska poängteras att an-

ledningen till att arbetsgivaren väljer att företa en kontrollåtgärd gentemot en utpeckad ar-

betstagare eller hela arbetsplatsen också bör beaktas. Finns konkret misstanke om att en ar-

betstagare missbrukar kan arbetsgivaren möjligen anses befogad till att företa en kontrollåt-

gärd gentemot arbetstagaren.  

Utförandet av åtgärden är en omständighet som bör beaktas i intresseavvägningen och 

kan sägas ha inflytande på hur stort ingreppet kan anses bli på arbetstagarens personliga in-

tegritet. Frågor som bör beaktas är exempelvis; Hur utförs åtgärden? Vem får tillgång till resulta-

tet av åtgärden?. Vid bedömning här bör hänsyn tas till att en så liten grupp människor som 

möjligt ska bli inblandade. Utförandet ska som framkommit i diskussionen ske så diskret 

som möjligt för att minska intrånget i arbetstagaren personliga integritet.  

Arbetsgivaren ska ge tillräcklig information till arbetstagarna om kontrollåtgärden. Arbets-

givaren ska ha gett arbetstagaren information om att kontrollåtgärden i fråga, oavsett om 

det är narkotikatest, GPS-användning eller alkoholtest, kan komma att företas. Det bör an-

ses viktigt att arbetstagaren har fått ta del av information kring kontrollåtgärden för att den 

ska anses tillåten att företa. Här kan dock ord stå mot ord. I de fall arbetsgivaren påstår att 

alla arbetstagare har fått information om kontrollåtgärden kan det faktum att arbetstagaren 

bort förstå att kontrollåtgärden skulle komma att företas ha inflyttande på bedömningen av 

omständigheten information. Vilken typ av information som arbetsgivare kan anses skyldig 

att ge arbetstagarna beror till stor del på vilken typ av kontrollåtgärd som företas. Informat-

ionen behöver inte innehålla uppgifter om när en kontrollåtgärd kommer att företas, då det 

kan komma att ändra förutsättningarna och resultatet av kontrollåtgärden, men arbetstaga-

ren ska vara medveten om att kontrollåtgärden kan komma att ske.  

De bör poängteras att de omständigheter som redogjorts för här och ska iakttas i en intres-

seavvägning är det omständigheter som generellt bör iakttas när en bedömning görs i det 

enskilda fallet. I det enskilda fallet kan det således finnas omständigheter som är av vikt att 

beakta och bör vägas in i bedömning av intresseavvägningen. Den framställda intresseav-

vägningen med de omständigheter som framkommit i denna uppsats bör dock enligt min 

bedömning anses utgöra grunden för intresseavvägningen.  
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9 Slutsats 

Genom redogörelse och analys av rättsläget gällande intresseavvägningen för om en kon-

trollåtgärd är tillåten eller inte har en sammanställning gjorts för de omständigheter som 

fått störst betydelse och har beaktats oavsett kontrollåtgärd. De omständigheterna bör 

därmed anses utgöra intresseavvägningen i dagsläget. Omständigheter som är av betydelse 

är syftet med kontrollåtgärden, verksamheten, proportionalitetsprincipen, den valda meto-

den och eventuella alternativa metoder. Graden av hur integritetskränkande en kontrollåt-

gärd bör anses vara bedöms i dagsläget. Vidare har framkommit att hänsyn har tagits till ti-

digare incidenter som är av betydelse för kontrollåtgärden. Även om arbetsgivaren har 

misstanke om att missbruk förekommer beaktas i bedömningen.  

I en hypotetisk lagstiftning på området integritetsskydd i arbetslivet bör en intresseavväg-

ning företas för att bedöma om en kontrollåtgärd är tillåten att företa. Intresseavvägningen 

bör iakttas på så sätt att det är arbetsgivarens syfte med kontrollåtgärden som ställs mot 

vilken grad arbetstagarens personliga integritet inskränks. För att avgöra om det bör anses 

vara befogat att företa en kontrollåtgärd vägs dessa intressen mot varandra med bedömning 

av omständigheter som påverkar dessa intressen. 

Syftet med kontrollåtgärden bör därmed ses som den omständighet som tillmäts störst be-

tydelse för avgörandet. Syftet ska dock beaktas i förhållande till om kontrollåtgärden företas 

av säkerhetsskäl, ordningsskäl eller effektivitetsskäl där säkerhetsskäl får anses väga tyngst. 

Vidare ska även proportionalitetsprincipen beaktas, det ska således finnas en rimlig pro-

portion mellan syftet med kontrollåtgärden och den åtgärd som valts. Åtgärden ska även 

vara ändamålsenlig. Här innebär det att den valda metoden och eventuellt alternativa meto-

der behöver iakttas såsom omständigheter för att avgöra intresseavvägningen. Verksamhet-

en i fråga bör även den anses som en omständighet som ska beaktas på så sätt att syftet 

med kontrollåtgärden ställs i förhålande till vilken typ av verksamhet det rör eller verksam-

heten ändamål. I de fall arbetsgivaren kan visa på att denne har skälig misstanke om miss-

bruk bör även denna misstanke anses som en omständighet i intresseavvägningen. 

Den gjorda bedömningen av arbetsgivarens syfte av att företa kontrollåtgärden bör sedan 

vägas mot bedömningen av hur stor grad kontrollåtgärden anses kränka arbetstagarens per-

sonliga integritet. Graden av kränkningen påverkas av olika omständigheter som måste be-

aktas i avgörandet. Vem eller vilka som ska genomföra kontrollåtgärden bör tas i beak-

tande. Hur kontrollåtgärden utförs är också en sådan omständighet som bör beaktas. Det 
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är även viktigt att beakta omständigheten om arbetstagaren har fått information om kon-

trollåtgärden och då även vilken typ av information denne har fått.  

Poängteras bör att de omständigheter som redogjorts för här och ska iakttas i en intresse-

avvägning är det omständigheter som generellt bör iakttas när en bedömning ska göras. I 

det enskilda fallet kan det således finnas omständigheter som är av vikt att beakta och bör 

vägas in i bedömning av intresseavvägningen. Den framställda intresseavvägningen med de 

omständigheter som framkommit i denna uppsats bör dock enligt min bedömning anses 

utgöra grunden för hur intresseavvägningen bör se ut. 
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