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Alkohol- och drogpolicy 

 
Varför har vi en alkohol- och drogpolicy 
Vår vision är att vara kundens och medarbetarens naturliga val av HR-partner. Att 
i alla avseenden verka i enlighet med våra värderingar – Laganda, Kundfokus, 
Ansvar och Entreprenörsanda – är nyckeln till vårt företags fortsatta framgång. 
Vår förmåga att attrahera, behålla och vidareutveckla duktiga medarbetare – och 
därigenom goda kundrelationer - är vår viktigaste framgångsfaktor. 

 
Alkohol- och drogproblem innebär höga kostnader för sjukfrånvaro, kraftigt förhöjd 
risk för misstag, felaktiga beslut, oetiska affärsmetoder och kriminella aktiviteter 
som kan orsaka personskada, ekonomisk skada och skada på vårt varumärke. Vår 
ledning och arbetstagarorganisationerna har därför enats om att säkerställa en 
alkohol- och drogfri arbetsmiljö. Vi ska arbeta förebyggande, identifiera problemen 
så tidigt som möjligt och erbjuda rätt individuell hjälp. Vår alkohol- och drogpolicy 
är en viktig del i detta arbete. 
 
Vem omfattas av vår alkohol- och drogpolicy 
Reglerna i vår alkohol- och drogpolicy omfattar samtliga medarbetare. Nyanställda 
ska alltid - muntligen och skriftligen - informeras om vår policy.  
 
Regler 
•  
Samtliga medarbetare: 
 
• ska vara nyktra under arbetstid (ej över 0,2 promille). Representation och 

sociala aktiviteter utanför ordinarie arbetstid är undantaget från gränsvärdet, 
men alkohol får inte konsumeras på ett sådant sätt att det riskerar att skada 
medarbetaren ifråga, arbetskamrater och/eller Adeccos intressen. Alkoholfria 
alternativ ska alltid erbjudas. 
 

• ska helt ska avstå från bruk av droger. Med droger avses narkotikaklassificerade 
preparat, preparat klassificerade som hälsofarlig vara och anabola steroider. 
Medicinskt bruk av narkotikaklassificerade läkemedel är undantaget regeln så 
länge förskrivande läkares ordination följs strikt. Medarbetare som medicinerar 
med preparat som kan medföra nedsatt uppmärksamhet, vakenhet, omdöme 
eller koncentration ska alltid rådgöra med läkare och närmaste chef om behov 
av tillfällig anpassning av arbetsuppgifterna. 
 

• ska medverka i utredning för att klargöra eventuellt alkohol- och/eller 
drogproblem när Adecco initierar sådan och i rehabiliteringsprogram när 
utredning påvisar sådant behov 
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• ska medverka till provtagning för att 1) kontrollera nykterhet och drogfrihet vid 
misstanke om påverkan och 2) i samband med utredning/rehabilitering eller 3) 
när kunduppdrag kräver det 
 

• ska inte anordna eller delta i vinlotterier eller liknande. Presenter och dylikt i 
form av alkoholhaltiga drycker ska ges med restriktivitet och endast efter 
särskilt övervägande 

 
Konsekvenser vid överträdelse av policyn 
Överträdelser av policyn ska alltid följas upp av närmast ansvarig chef och 
eventuellt rehabiliteringsbehov utredas. När alkohol- och/eller drogproblem 
konstaterats ska en rehabiliteringsplan och ett rehabiliteringskontrakt alltid 
upprättas i samråd mellan medarbetaren ifråga och företaget. Medarbetaren ska 
alltid erbjudas rehabilitering som helt eller delvis bekostas av Adecco. 
Överträdelser av policyn kan ytterst leda till att anställningen ifrågasätts.  

 
Ansvar 

 
HR ansvarar för att: 
 
• vid behov bistå chefer i utrednings- och rehabiliteringsprocessen.  

 
• anordna utbildnings- och informationsinsatser. 

 
Personalansvarig chef ansvarar för att: 

 
• omgående rådgöra med HR i samband med misstänkta alkohol- och/eller 

drogrelaterade problem och incidenter och regelmässigt följa upp överträdelser 
av riktlinjerna. 
 

• i samråd med HR inleda en utredning vid signaler om att ett eventuellt alkohol- 
eller drogproblem kan föreligga. 

 
• Som chef är du skyldig att agera när det finns signaler som tyder på att någon 

av dina medarbetare kan ha ett alkohol- eller drogproblem. Om du lyfter 
problemet med HR och agerar i enlighet med dessa riktlinjer delar du ansvaret 
för eventuella konsekvenser med företaget som helhet. Om du istället väljer att 
avvakta och inte talar med HR är du ensamt ansvarig om något händer. 
 

Samma rättigheter och skyldigheter 
En medarbetare som har genomgått rehabilitering för alkohol- eller drogproblem 
och uppnått stabil nykterhet och drogfrihet ska erbjudas samma möjligheter och 
ha samma skyldigheter som andra medarbetare.  
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Sekretess 
Personlig information i samband med alkohol- och drogrelaterade problem är 
sekretessbelagd och dokumentationen rörande enskilda ärenden ska förvaras 
inlåst. 


