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Alkohol och andra droger på arbetsplatsen
Denna promemoria innehaller information om vad som galler i fraga om alkohol och
droger pa arbetsplatsen. Den riktar sig till samtliga medarbetare pa Tillvaxtverket.
Langst bak aterfinns sarskilda rad till personalansvariga chefer.

Definition
Med drog avses en substans som inverkar berusande och/eller sinnesforandrande pa
den som anvander den, ar beroendeframkallande och som pa ett eller annat satt
paverkar arbetsplatsen och arbetsprestationen. Exempel pa sadana substanser ar en del
lakemedel, narkotika, losningsmedel, narkosmedel, dopingmedel samt alkohol och
tobak.

Grundläggande regelverk gällande alkohol och andra droger
Grundlaggande bestammelser om arbetsmiljo finns i arbetsmiljolagen (1977:116)
(AML), arbetsmiljoforordningen (1977:1166) (AMF) och i foreskrifter fran
Arbetsmiljoverket (AFS:ar).
Som arbetsgivare har Tillvaxtverket ett ansvar for att forebygga och ingripa mot bruk
eller missbruk av alkohol eller andra droger pa arbetsplatsen. I arbetsmiljolagen ar det
framfor allt tva regler som har betydelse i arbetet mot missbruk. Arbetsgivaren ska
”vidta alla atgarder som behovs for att forebygga att arbetstagare utsatts for ohalsa och
olycksfall”1 och arbetstagaren ska ”medverka i arbetsmiljoarbetet och delta i
genomforandet av de atgarder som behovs for att astadkomma en god arbetsmiljo”2.
Arbetsgivare har ocksa en skyldighet att stotta medarbetare som har hamnat i missbruk
och se till att de far ett professionellt stod. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
omfattar aven arbetsanpassning och rehabilitering vid konstaterad alkohol– och
drogproblematik3. Arbetsgivaren ska ta hansyn till arbetstagarnas sarskilda
forutsattningar for arbetet genom att anpassa arbetsforhallandena eller vidta annan
lamplig atgard.
Tillvaxtverkets syn pa alkohol och andra droger kommer till uttryck i arbetsmiljopolicyn
(dnr A 2017:1824).

3 kap. 2 § AML
3 kap. 4 § AML
3 13 § AFS 1994:1
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Signaler på befarat missbruk
Beteendeforandringar kan vara ett tidigt tecken pa missbruk. De forsta tecknen ar ofta
symptom som smyger sig pa utan att man tanker pa det eller kopplar det till en
riskkonsumtion av till exempel alkohol, narkotika, lakemedel eller anabola steroider.
Det kan rora sig om bland annat trotthet, magproblem, oro, irritation, rastloshet eller
huvudvark. Det ar i regel de narmaste medarbetarna som har mojligheten att forst
uppmarksamma signaler pa missbruk. Andra tydliga signaler kan till exempel vara:
• spritlukt
• koncentrationssvarigheter
• bristande arbetsprestation
• humorsvangningar
• drar sig undan
• upprepad korttidsfranvaro, speciellt i samband med helger och semestrar
• svarighet att passa tider, kommer sent och gar tidigt
• tar ut semesterdagar och ledighet utan forvarning
• blir berusad pa personalfester, kurser tjansteresor och liknande
• hyperaktivitet

Chefens ansvar
Huvudansvar
Narmast ansvarig chef har huvudansvaret for att vidta atgarder om en medarbetare
visar sig ha alkohol- eller drogproblem. Det ar viktigt att agera sa tidigt som mojligt for
att kunna ge stod och underlatta for en eventuell rehabilitering. Det ar ocksa viktigt att
dokumentera varje tillfalle nar medarbetaren ar franvarande eller har kommit paverkad
till arbetsplatsen. Dokumentationen ligger sedan till grund for fortsatt handlaggning.

Om en medarbetare kommer alkohol- eller drogpåverkad till arbetet
En person som ar alkohol- eller drogpaverkad utgor ett potentiellt arbetsmiljoproblem
bade for sig sjalv och for sina kollegor och bor darfor inte vistas pa arbetsplatsen.
Chefen bor darfor lugnt och bestamt skicka hem en sadan person fran arbetsplatsen.
Chefen bor se till att medarbetaren tryggt kommer hem och samtidigt informera om att
denne ska infinna sig pa arbetsplatsen nasta dag for att folja upp det intraffade. Vid
behov kan kontakt tas med narmast anhorig med tanke pa eventuell risk for olyckor och
skador. Chefen kan ocksa valja att kontakta arbetsmiljoansvarig pa HR-enheten for att fa
hjalp. Om handelsen upprepas finns mojlighet att skicka medarbetaren till
foretagshalsovarden for provtagning efter avstamning med HR-enheten. Som stod for
chefen finns HR-enheten som formedlar kontakten med foretagshalsovarden.

Uppföljningssamtal
Chefen bor sa snart som mojligt halla ett enskilt samtal med berord medarbetare. Det ar
viktigt att forsoka ta reda pa om det ror sig om en engangsforeteelse eller om det kan
vara en fraga om ett missbruksproblem. Medarbetaren bor informeras om vad som
galler i fraga om alkohol och andra droger pa arbetsplatsen, vilka skyldigheter han eller
hon har samt vilka mojligheter det finns att fa hjalp och stod. Om chefen har noterat
forandringar i arbetet, som till exempel oplanerad franvaro, okad korttidsfranvaro och
forsamrad arbetsprestation, bor detta utgora en utgangspunkt for samtalet.

2(4)

Ett datum for uppfoljningssamtal bor bestammas att situationen maste forandras och
bestam datum for uppfoljningssamtal. Vid ett sadant samtal kan ett stodprogram
upprattas eller en rehabiliteringsutredning genomforas.

Dokumentation
Det ar viktigt att dokumentera vad som hant och vad som sags vid uppfoljande moten sa
att det inte blir nagra diskussioner i efterhand. Dokumentationen bor forvaras inlast och
betraktas som konfidentiell. For att tydliggora ansvar, krav och konsekvenser kan en
skriftlig overenskommelse upprattas mellan medarbetaren och arbetsgivaren. En sadan
overenskommelse finns fardig hos HR-enheten (se nedan).

Medarbetarens ansvar
Alla medarbetare har ett ansvar for att vara alkohol- och drogfria pa arbetsplatsen samt
att kanna till och folja vad som galler pa omradet. Det finns ocksa ett moraliskt ansvar
for att hjalpa och stodja en kollega som misstanks vara paverkad av eller missbruka
alkohol eller droger.
For att upptacka ett missbruk i ett tidigt skede ar det viktigt att medarbetare formedlar
vad han eller hon ser till sin narmaste chef eller till HR-enheten. Det ar viktigt att tanka
pa att man inte hjalper en arbetskamrat genom att forsoka skydda honom eller henne,
utan mojliggor da ett fortsatt missbruk istallet.
Medarbetare som har hamnat i missbruk har ett ansvar att aktivt delta i behandling
med malsattningen att bli fri fran sitt missbruk.

Arbetsrättsliga åtgärder
Arbetsgivaren ar inte skyldig att bevilja semester eller kompensationsledighet vare sig i
efterhand eller om nagon ringer till arbetsplatsen samma dag som han eller hon vill
vara ledig.
Om en medarbetare uteblir fran arbetet trots att arbetsgivaren inte har beviljat ledighet
betraktas det som olovlig franvaro4. Vid konstaterat fall av missbruk kan arbetsgivaren
begara sjukintyg fran forsta sjukskrivningsdagen5. Om en medarbetare kommer
paverkad till arbetet har arbetsgivaren ratt att tillfalligt forsatta arbetstagaren ur
tjanstgoring6 (se under rubriken ”Chefens ansvar”)
Misskotsel av arbetet till foljd av missbruk behandlas som vilken annan misskotsamhet
som helst och kan leda till uppsagning. Innan det beslutet tas maste dock arbetsgivaren
ha gjort vad som skaligen kan kravas for att hjalpa medarbetaren, till exempel genom
omplacering, rehabilitering eller annan atgard.
Om en medarbetare med alkohol eller drogproblem vagrar medverka i de stod- och
rehabiliteringsatgarder som foreslas, eller avbryter relevant atgard utan giltigt skal, kan
det leda till att arbetsgivaren anses ha fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet.

10 kap. 3 § Villkorsavtalet
6 kap. 3 § Villkorsavtalet
6 10 kap. 5 § Villkorsavtalet
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Överenskommelse
En overenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare med inkluderad
rehabiliteringsplan finns bland wordmallarna i mappen #HR.

Läs mer!
Arbetsmiljolagen
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/arbetsmiljolag-19771160_sfs-1977-1160
Arbetsmiljoforordningen
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/arbetsmiljoforordning-19771166_sfs-1977-1166
Arbetsmiljoverkets foreskrifter (AFS 1994:1) om arbetsanpassning och rehabilitering
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-ochinspektioner/publikationer/foreskrifter/arbetsanpassning-och-rehabiliteringforeskrifter/
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