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Förord  

Vi vill skicka ett stort tack till alla som hjälpte oss med studien. Speciellt tack till de 

som agerat informanter, utan ert intervjudeltagande, ert engagemang, och er kunskap 

så skulle inte det här arbetet blivit av. Ni har varit till stor hjälp och ni har i stor 

utsträckning bidragit till hur denna studie har utformats. Ett extra stort tack till Sarah 

Linderoth på företaget ”Ljung och Sjöberg” som varit en oerhörd inspirationskälla. 

Dina kunskaper och egna erfarenheter har varit ovärderliga. Maria Werne, vår 

handledare, har varit ett välbehövligt stöd, hon har gett oss kloka råd och pedagogisk 

vägledning igenom hela arbetet och guidat oss genom skrivandets process. Tack även 

till Bodil Landstad och Bengt Åkerström för goda råd på våra gemensamma 

handledarträffar.   

Till sist vill vi rikta ett särskilt varmt tack till våra kära familjer som stått bakom oss 

och med sitt stöd gjort den här studien möjlig att genomföra och få oss att ”gå i mål” 

och slutföra tre års studier.   

  

2015-05-26  

Christina Rydell & Ingela Bexner   
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Abstrakt  

Syftet med studien var att ta reda på hur HR funktioner arbetade med bland annat 

förebyggande alkoholrelaterade frågor på arbetsplatsen. Metoden var kvalitativ med 

semi-strukturerade intervjuer. 

På arbetsplatser runtom i Sverige finns flertalet arbetstagare som kategoriseras som  

”riskbrukare” eftersom de dricker så pass skadliga mängder alkohol att de riskerar att, 

i framtiden, bli så pass bundna till alkohol att de insjuknar i ”beroende” den mest 

allvarliga formen av alkoholmissbruk. Resultatet visade att intentionen, 

engagemanget och kunskapen fanns inom företagen hos informanterna, men att ett 

motstånd behövde övervinnas både på arbetsplatsen och i kontakt med andra aktörer i 

rehabiliteringsprocessen, till största delen på grund av kunskapsbrist inom 

alkoholområdet och svårigheter i implementeringsarbetet. 

Slutsatsen blev att arbetsgivarorganisationerna behövde arbeta med att öka kunskapen 

om alkoholproblematikerns skadeverkningar, dess generella omfattning och om olika 

behandlingsalternativ så skulle en samverkanseffekt uppstå som breddade 

kunskapsbasen och därmed gjorde det lättare att agera i alkoholfrågor.  

  

  

  

  

  

 Nyckelord: alkoholpolicy, arbetsplats, arbetsplatskultur, förebyggande arbete, 

rehabilitering, riskbruk  
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Introduktion 

Ett intresse för hur personalansvariga arbetade förebyggande med alkoholrelaterade 

frågor med hjälp av sin alkoholpolicy föranledde denna studie. En vilja fanns också 

att försöka belysa vilka svårigheter och möjligheter arbetsgivarna mötte i sitt arbete 

kring företagskultur, policyns innebörd och vilka rehabiliteringsinsatser som 

arbetsgivaren erbjöd sina anställda. 

Tidigare studier visade att alkoholkonsumtionen har ökat i Sverige generellt 

(Leifman, Källmén & Vinberg, 2011; Hultcrantz, Ramstedt & Stokkeland, 2010). Det 

berodde delvis på att alkoholkulturen hade förändrats till viss del till ett mer 

kontinentalt drickande där öl och vin konsumerades även under veckodagar. 

Parallellt med denna konsumtion existerade tidigare etablerade dryckesvanor, det vill 

säga berusningsdrickandet under helgerna kvarstod (Bernhardsson, 2014). Unga och 

gamla drack mer och kvinnor ökade sin alkoholkonsumtion (Hensing, 2012). 

Flertalet arbetstagare överkonsumerade alkohol, siffror visade att antalet uppgick till 

cirka 700 000 personer och därutöver fanns det ytterligare 300 000 som redan hade 

utvecklat ett alkoholberoende (Andréasson & Nordström, 2011).   

Enligt Wetterberg (2009) så var vissa yrkesgrupper mer utsatta än andra till exempel 

egenföretagare (frihet från övervakning, stress, oregelbunden arbetstid), trafikledare 

(för stort ansvar) och restauranganställda (tillgång på alkohol, stress, otrygghet).  Det 

förändrade konsumtionsmönstret innebär vidare att fler riskerade sin hälsa och enligt 

en rapport från Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysningen (CAN), 

undersöktes två olika skadeverkningar. Den ena var beroendet som individen själv 

upplevde det och den andra är hur dennes omgivning drabbades de vill säga nära 

familjemedlemmar, vänner, arbetskollegor och arbetsgivare. 

Arbetsgivarna hade därför en viktig del att uträtta i sitt arbete kring förebyggande 

insatser kring alkoholfrågor utifrån arbetsmiljö, säkerhetsaspekter och hälsa. 

Arbetsgivarparterna kunde då arbeta med att ha en tydlig alkoholpolicy, en stabil  
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arbetsplatskultur, stödjande insatser samt klara riktlinjer vid rehabiliteringsärenden 

(Larsson, Wiklund, Sandlund & Grönwall 2011).  

Arbetsplatskultur  

Aronsson et al., (2012) skrev att det på varje arbetsplats finns förhållanden som är 

genuint för just den organisationen eller företaget som inte ”går att ta på”. Det handlar 

om ställningstaganden som finns för att ge anställda en vägledning till hur de 

förväntas bete sig på arbetsplatsen, det kan uttrycka sig i exempelvis symboler, 

ideologier och normer. En arbetsplatskultur byggs upp under många år med hjälp av 

värderingar och är ofta inspirerad av dess grundare.  

Om arbetsgivaren är tillåtande och bjuder på alkohol vid festliga tillfällen som vid 

kick-off, after-work eller vid representation så kunde det indirekt uppmuntra till 

alkoholkonsumtion menar flertalet forskare (Ames & Bennett, 2011; Graham, et al., 

2011; Hensing, 2011). De menade att såväl formella som informella sätt att förhålla 

sig till alkohol hade inflytande på arbetstagare. Vidare ansågs alkohol vara ett 

acceptabelt ”socialt smörjmedel” som underlättar kontakt med andra människor 

(Abrahamson, et al., 2012; Wetterberg, 2009). De underliggande faktorerna kunde 

leda till förhöjda företagskostnader i form av ohälsa, olyckor och produktionsbortfall. 

Enligt Ames och Bennet (2011) kunde företagskulturen förändras med syftet att dra 

ned på sådana negativa faktorer och det bästa sättet att genomföra det på var att 

kombinera kulturförändringen med utbildning.   

Arbetsplatsen som förebyggande arena  

Flera tidigare studier visade att arbetsplatsen är en bra arena att arbeta med 

förebyggande alkoholproblematik till mångas fördel: arbetsgivaren, arbetstagaren och 

samhället i stort (Ames & Bennett, 2011; Eriksson Tinghög, 2013; Larsson, et al., 

2011; Leifman, et al., 2011).   

Arbetsgivare på flertalet företag ville ha mer kunskap och metoder att upptäcka 

alkoholproblematik i tidigt stadium (Leifman, et al., 2011). Genom att öka sin 

kunskap om tidiga signaler gavs en möjlighet att stoppa ett missbruk, riskbruk eller  
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beroende. Möjlighet fanns då för arbetstagaren att via arbetsgivaren få bra vård och 

stöd i rehabiliteringsprocessen (Larsson et al., 2011).   

 

Mycket pengar gick åt till korttidsfrånvaro, arbetsplatsolyckor, produktionsbortfall 

och arbetsmiljö i stort (Källmén, Leifman, Hermansson & Vinberg, 2013; 

Wetterberg, 2009). Genom att företag arbetade mer med förebyggande åtgärder inom 

alkoholfrågor så förbättrades inte bara anställdas hälsa utan gav också, på sikt, 

ekonomiska vinster. De vinsterna behövde också arbetsgivarna mer kunskap om 

(Wetterberg, 2009). I nuläget gjorde negativa personalkostnader att arbetsgivaren 

blev än mindre benägen att investera i förebyggande åtgärder (Menegatti, 2014).   

 Arbetsgivarens roll och rehabiliteringsansvar   

Arbetstagare får inte sägas upp vid ett konstaterat behov av vård eller sjukdom utan 

de är juridiskt skyddade enligt lagen om anställningsskydd 7:e paragrafen (Göransson 

& Garpe, 2014). I lagen står också att chefer har utredningsskyldighet vilket, i det här 

fallet, betyder att det vore juridiskt fel att inte agera vid misstanke om 

alkoholproblematik.  

För att fullgöra sitt rehabiliteringsuppdrag så borde arbetsgivaren aktivt handla, skriva 

en plan för rehabiliteringsåtgärd och se till att stödinsatser finns när det är dags för 

arbetsåtergång (Arbetarskyddsstyrelsen, 1994). 

Både Hermansson (2012) och Leifman, et al., (2011) skrev att chefer har en unik 

möjlighet att fånga upp ett begynnande missbruk på arbetsplatsen genom att lära sig 

tidiga signaler, eller låta årliga livsstilundersökningar innefatta alkoholscreening. Ett 

annat sätt vore att utbilda sig, vara mer lyhörd för beteendeförändringar samt 

genomföra andra typer av alkoholtest. 

Arbetsgivare vet i regel att korttidssjukskrivning kan ha sin orsak i 

alkoholproblematik men i en omfattande studie gjord av Hensing, Holmgren & 

Mårdby (2011), fanns det inte något signifikant samband mellan 

korttidssjukskrivning och alkoholberoende.  

Arbetsgivare borde därför även titta efter andra signaler. Det kan vara ojämnt 

arbetsresultat, försämrad arbetsinsats och personlighets- eller beteendeförändringar  
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som plötslig aggressivitet eller otålighet gentemot arbetskollegor (Larsson, et al., 

2011).   

För att kunna uppfylla sitt rehabiliteringsansvar bättre behövde arbetsgivaren 

ekonomiska lättnader. Dessutom behövs mer kunskap generellt om de ekonomiska 

bidrag som redan finns och andra samhällsresurser som kan avlasta arbetsgivare 

(Larsson, et al., 2011). Ekonomisk hjälp gick att få från flera håll: det egna 

försäkringsbolaget, försäkringskassan och kostnaden för behandlingshem är 

avdragsgilla i företagets självdeklaration. I det praktiska arbetet kan arbetsgivaren 

hänvisa till kommunens socialtjänst eller landstingets sjukvård då samsjuklighet ofta 

förekommer (Ibid).   

Det blir alltmer vanligt att arbetsgivaren anlitar en företagshälsovård (FHV) som kan 

erbjuda information, tester, och finnas till hands i rehabiliteringsprocessen (Larsson, 

et al., 2011).   

För arbetsgivarens skull är det också av vikt att samhället i stort tog itu med att 

avdramatisera den stigmatiserade bilden av personer med missbruk, riskbruk eller 

beroende (Abrahamson, et al., 2012). Att hamna i något av de tre stadierna sker inte 

över en natt utan kan bero på multifaktoriella orsaker (Ibid). Människor som befinner 

sig i ett beroende har oftast skuld och skamkänslor, men genom att inte skuldbelägga 

dem så möjliggör det till självhjälp i en större utsträckning (McGaffin, Lyons, & 

Deane, 2013).   

Alkoholkonsumtion och skadliga effekter  

En andel på 4 % av Sveriges befolkning har idag ett alkoholmissbruk och de allra 

flesta i den gruppen har ett ”riskbruk” vilket betyder att de i framtiden har en 

betydligt högre risk att hamna i beroende och därmed räknas som sjuka enligt 

klassifikationssystemet ICD-10-SE (Andréasson, Danielsson & Hallgren, 2013). 

Folkhälsoinstitutet anger att en man behöver 14 standardglas1 i veckan och kvinnor 9 

standardglas för att räknas in i gruppen riskbrukare och den mängden alkohol tär på 

kroppen och kan leda till många andra följdsjukdomar (Andréasson & Nordström, 

2011; Hensing, 2012).   

                                                 
1 I standardglas = 12 cl vin, 33 cl starköl eller 4 cl sprit  
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I Europa låg alkohol i topp fem av sjukdomsorsaker och/eller orsak till 

funktionsnedsättning, det skiljer sig lite beroende på land (Nutt & Rehm, 2014). I 

England till exempel är alkoholskador på första plats.  

Alkoholrelaterade sjukdomar kan botas helt eller tas om hand så att en skälig 

levnadsnivå kan uppnås om patienten söker hjälp i tid. Men vanligast är dock att 

riskbrukare väntar för länge och det är här som arbetsgivare kan göra skillnad tack 

vare att de har ett maktövertag. Arbetstagare vill i regel inte riskera sina arbeten, det 

är det sista de överger (Linderoth, 2015). Arbetsgivare gör både sig själva, 

arbetstagaren och samhället en tjänst genom att ingripa enligt alkoholpolicyns 

riktlinjer (Larsson, 2011).   

Forskning visade att om dryckesmönstret bryts tidigt till exempel genom en screening 

och kort rådgivning som Hermansson (2010) rekommenderade så kan upp till 80 % 

av riskbrukarna klara av att se över och minska sin alkoholkonsumtion helt på egen 

hand. Det genom att de fick en större medvetenhet om skadeverkningen på kroppen. 

För mindre företag, som inte är knutna till någon FHV skulle ett webbaserat 

alternativ kunna användas för detta ändamål (Larsson, 2011).  

En vanlig orsak till att människor inte söker hjälp är att de helt enkelt förnekar att de 

missbrukar och det kan vara ett medvetet val men det kan också vara helt och hållet 

omedvetet. Det här "förnekelsestadiet" tar tid att ta sig ur, cirka åtta veckor, och det 

försvårar ytterligare för chefer att ta sin utredningsskyldighet och följa upp med 

passande rehabiliteringsåtgärd (Linderoth, 2015). Det är svårt att hjälpa någon som 

inte vill, eller vet om, att de behöver hjälp.  

Andra anledningar till att inte sökte hjälp är att alkoholmissbruk är stigmatiserat, 

tabubelagt i vårt individualistiska samhälle och därför ville de då gärna hantera saken 

på egen hand. Det var främst män som fick starka konsekvenser av sitt drickande 

såsom aggression, konflikter och sociala följder som skilsmässa och arbetslöshet 

medan kvinnor mer råkade illa ut på grund av att det för dem är mer tabubelagt att 

dricka (Buvik & Sagvaag, 2012; Graham, et al., 2011). Kvinnor stämplades av 

normer i kulturen de lever i och hade därför behov av att dölja sitt missbruk i ännu 

större utsträckning än männen vilket ledde till ensamhet, utanförskap och, i vissa fall, 

depression (Ibid).  
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Alkoholpolicy  

Arbetarskyddsstyrelsen (1994) rekommenderar att det bör finnas en alkoholpolicy på 

alla arbetsplatser samt att arbetsgivaren ska kunna erbjuda stöd vid ett 

rehabiliteringsärende enligt Figur 1.  

 

  

Vidare framförde Arbetarskyddsstyrelsen att det i alkoholpolicyn borde stå angivet 

vilka alkoholregler som gäller på arbetsplatsen och vilka åtgärder som borde vidtas 

om dessa inte följdes. Policyn skulle främst användas som ett stöd för 

arbetsgivarsidan, chefen i första hand, men också finnas tillgänglig för arbetstagaren 

(Hermansson, 2012).    

I arbetsmiljölagen stod att läsa att arbetsgivaren har en utredningsskyldighet oavsett 

om det gäller riskbruk eller andra fysiska, psykiska och sociala besvär (Günzel & 

Zanderin, 2012). Ett alkoholpolicydokument skulle då kunna ge goda riktlinjer om 

hur en arbetsgivare skulle kunna gå tillväga. Enligt Moore, Ames, Cunrandi & Duke, 

(2012)  var det en fördel om policyn hade tydliga och klara riktlinjer om den skulle 

kunna vara begriplig för både arbetsgivaren och arbetstagaren. Moore, et al., (2012) 

påvisade i sin studie att unga restauranganställda inte förstod innebörden i policyn, 

dels kände de sig kränkta eller så struntade de i policyn. Enligt Ames och Bennett 

(2011) kunde en del vara svårtolkade och komplexa, samt vända sig endast till 

organisationen. Vidare menade de att syftet med policyn var att den skulle vara 

instruktiv för arbetstagaren, involvera alla och de påvisade dessutom vikten av att 

utbilda sin personal i alkoholpolicyn och i hälsofrämjande arbete genom korta  

F IGUR  1:   S TÖD PÅ ARBETSPLATSEN   

Särskild  
kontaktperson 
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och stöd 
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verksamhet 
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Ändrade arbetstider  
eller uppgifter  

Hjälp med  
myndighetskontakter  
och stödorganisation 
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rådgivningar på arbetstid. Enligt deras studie så gav de ovannämnda insatserna 

mycket positiva resultat på det alkoholförebyggande arbetet på arbetsplatsen.  

Enligt Hermansson (2012) så var policyn ett viktigt verktyg för företagen och 

vägledande för arbetstagaren. Policyn behövde också vara levande och aktiv för att 

den skulle kunna implementeras i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Teoretisk referensram  

Etienne Wengers Communities of Practice (CoP)  

”A CoP consists of group of individuals with a shared concern 

regarding a problem or a set of problems, a shared passion 

regarding the topic, and an interest in increasing knowledge and 

expertice in the area through regular interaction." 

 (Bezyak, Yan, Kang, Burke, Chan, 2014, s.597) 

I flera studier konstaterades att det finns kunskapsbrister om alkoholens inverkan på 

kroppens fysik, psyke och sociala omgivning både på det individuella planet och på 

arbetssituationen (Graham, et al., 2011; Hermansson, 2012; Nutt & Rehm, 2014). 

Den teoretiska referensram som författarna upplevde passande till denna studie var 

Wengers teori "Communities of Practice" då den tar upp lärande inom organisationer 

(Wenger, 1998). Hans teori utgår ifrån att människor lär av varandra i den sociala 

kontext de rör sig i genom att engagera sig, ta in information och göra som andra.   

En större kunskapsbas ger ett nytt beteende som sen omförhandlas gång på gång i 

relation till vad för motstånd som uppstår i kontakt med andra på arbetsplatsen. På så 

sätt byggs en identitet upp som är formad av personens kompetens i stunden. Lärande 

är en ständig process och kunskap är en färskvara som förändras med tiden (Ibid).  

Teorin "Community of Practice" har en tre deltagarnivåer där kärnan "The Domain" 

arbetar mest med att ta in ny kunskap och skapar ett engagemang och en struktur för 

att sprida budskapet. På organisationsnivå skulle det kunna motsvaras av ett företag  
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som arbetar ut mot andra företag med beroendefrågor. Nästa nivå är "The 

Community" där placerar vi HR funktionen, det vill säga personalfunktionen, och 

engagerade chefer som har som mål att lära nytt för att höja kompetensen i 

hälsofrämjande syfte.   

Den sista och största andelen av de som ingår i gruppen kallas "The Practice". Det är 

de perifera mottagare, det vill säga arbetstagarna själva, av kunskap som uppstår på 

de andra nivåerna och som vidareförs via deltagande i föredrag och liknande (Ibid).   

Problemformulering   

På organisationsnivå finns möjlighet för arbetsgivare att inkludera alkoholfrågor i sitt 

systematiska arbetsmiljöarbete och i och med det hålla den aktuell i fler led. Studier 

visar på att kunskap ger bättre förståelse för policyn (Moore et al., 2012). Genom att 

öka kunskapen inom företaget i alkoholfrågor generellt samt utbilda alla arbetstagare 

i att upptäcka tidiga signaler skulle kunna hjälpa många människor som i dag har ett 

riskbruksbeteende (Hermansson, 2012).   

Det finns idag ett flertal sätt att arbeta förebyggande och många gör det redan. Dessa 

företag arbetar med till exempel värderingar och normer i företagskulturen, tidiga 

rehabiliteringsinsatser, och har en öppen dialog kring alkohol. Dessa förslag är bra 

och framgångsrika metoder som i längden lönar sig för både arbetsgivaren, 

arbetstagaren och samhället i stort eftersom det minskar personligt lidande, 

arbetsplatsolyckor och produktionsbortfall av olika slag (Larsson, 2011).   

Andra studier inom detta område visar på motsatsen det vill säga att de inte tar upp 

alkoholproblematik i SAM eller har någon fungerande policy (Eriksson Tinghög, 

2013).   

Vidare så finns det företag som har en kultur där alkohol är ett vanligt inslag vid till 

exempel företagsfester.   

I den här studien ligger fokus på hur företagen arbetar just kring ovanstående frågor.   
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Syfte och frågeställning 

Syftet var att genom en kvalitativ studie undersöka hur företag bedrev sitt 

förebyggande och rehabiliterande alkoholarbete. Studien fokuserade på att belysa 

följande tre huvudfrågor:   

• Har företaget en alkoholpolicy och hur är den utformad?  

• Vad kännetecknar företagets alkoholkultur?  

• Hur går ett rehabiliteringsärende till?   

Metod  

Uppsatsen utgjordes av en kvalitativ forskningsstrategi i form av semi- strukturerade 

intervjuer med några personer med personalansvar (HR funktion) inom privata 

företag. Syftet var att fördjupa oss i HR funktionens arbete kring våra frågeställningar 

samt få en djupare förståelse kring intervjupersonernas upplevelse inom ämnet därför 

valdes den kvalitativa metoden (Bryman, 2008). I och med valet av semi- 

strukturerade frågor fick intervjupersonerna frihet att fördjupa sina svar och tid att 

reflektera över ämnet.   

Material   

Studien föregicks av en litteraturstudie där sökningar gjordes i följande databaser: 

Libris, DiVA, Pubmed, Statens offentliga utredningar (SOU), Folkhälsoinstitutet och 

SoRAD. De sökord som användes var: ”alcohol policy”, ”alcohol prevention”, 

”alcohol in workplace”, ”alcohol”, ”alkohol i arbetslivet”, ”förebyggande insatser vid 

alkoholfrågor” och ”företagskultur och alkohol”. Under arbetets gång fick vi låna två 

olika policys som vi gjorde en textanalys av (se Bilaga 3).   

Deltagare:   

Utifrån studiens syfte intervjuades fem personer i beslutfattande ställning, inom den 

privata sektorn eftersom de ansågs ha den bredaste kunskapen om just  
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arbetsmiljöfrågor där alkoholpolicyarbetet ingår. Informanterna kontaktades via 

telefon eller e-post (se Bilaga 1).   

Fyra av informanterna hade i huvudsak arbetat inom HR området i företag med lägst 

50 anställda och högst 2500 anställda. Informant nummer 1 var verkställande direktör 

för ett företag som enbart arbetade med alkoholfrågor mot företag, med chefer och 

andra nyckelpersoner som målgrupp. I denna studie kom hon att bli nyckelinformant, 

eftersom hon hade specialkunskaper inom alkoholförebyggande arbete i arbetslivet. 

En intervjuguide utformades med tre huvudteman (se Bilaga 2). De gav utrymme till 

följdfrågor och uppmuntrade informanterna att svara så brett som möjligt (Bryman, 

2008). Följdfrågor fanns förberedda, men många av dem ställdes aldrig under själva 

intervjun då de redan var besvarade.  

Procedur   

Alla intervjuer spelades in på mobiltelefon via en app som kallades ”pocket recorder”, 

frånsett den telefonintervju som genomfördes med en av informanterna. Intervjuerna 

tog vardera cirka 1 timme.  

Materialets omfång utskrivet blev, med 1,5 radavstånd och teckensnitt 12, cirka 77 

sidor. Transkriberingen gjordes med hjälp av ett program som kallades ”Otranscribe” 

som pausar och repeterar texten med ett knapptryck vilket underlättade arbetet. Under 

telefonintervjun fördes anteckningar, då tiden inte räckte till att den skulle spelas in 

och transkriberas. Intervjupersonen hade en bred kunskap om det 

alkoholförebyggande arbetet. Vidare fick en specialist inom arbetsmiljöcertifiering 

och policyfrågor läsa studiens resultat och lämna verifiering samt synpunkter på det 

empiriskt insamlade materialet.  

Etiska överväganden  

I början av varje intervjutillfälle informerades informanterna om att deras medverkan 

var frivillig och de tillfrågades även om intervjun fick spelas in på mobiltelefon. 

Information gavs muntligt om deras rätt att avbryta intervjun om de så önskade, samt 

att de fick avböja att svara på frågor. Information om studiens syfte och vad den 

skulle användes till fick de både muntligt och skriftligt.   
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Det informationsbrev (se Bilaga 1) som skickades ut redovisade de fyra 

forskningsetiska principerna: Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjanderättskraven (Bryman, 2008).   

I brevet fanns information om att en avidentifiering skulle göras vid transkriberingen 

för att inte röja identiteten på informanten eller dennes kollegor samt annan känslig 

information. I brevet nämns också att allt inspelat material skulle raderas efter 

avslutad transkribering och analysering. Slutligen så informerades informanterna om 

att allt material enbart skulle användas till denna studie.  

Analysförfarande  

Studien analyserades genom en tematisk innehållsanalys som resulterade i en ökad 

begreppsförståelse (Bryman, 2008). Metoden var flexibel och öppnade upp för 

tolkningsmöjligheter. Detta medförde utmaningar i arbetet då vi skulle bearbeta 

materialet (Elo & Kyngäs, 2008).  

Stora delar av materialet valdes ut som meningsbärande enheter och som sedan 

kondenserades så att vi i nästa steg kunde undersöka vad som egentligen ”hände” 

under intervjun. Innehållsanalys är ett beprövat sätt att undersöka meningen bakom 

kommunikationen, som att identifiera underliggande kritik, intention eller mening 

(Elo & Kyngäs, 2008). Exempel på analysenhet finns i bilaga 4.   

För en ökad kännedom om policyutformningen kompletterades intervjuerna med en 

textanalys av två olika företags alkoholpolicy. Resultatet av den jämförelsen 

redovisas i bilaga 3. Det är en form av metodtriangulering där olika metoder eller 

datakällor används för att ge stöd åt den induktiva ansatsen (Bryman, 2008). 

Metodtriangulering ska inte förväxlas med flermetodsforskning eller så kallad ”mixed 

methods reserch” där forskaren kombinerar kvalitativa med kvantitativ metod eller 

tvärtom (Ibid). 
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Resultat  

Nedan redovisas resultatet av den tematiska innehållsanalysen i ett tema, två 

huvudkategorier och sex underkategorier.   

  

  

POLICYNS BETYDELSE I AKTIVT FÖREBYGGANDE ARBETE  

  

Stödåtgärder som trygghet genom 

rehabiliteringsprocessen.  

  

Hinder i att arbeta förebyggande  

  

Handling/maktutövning i form av förebyggande 

åtgärder  

  

Implementera viljeyttring genom aktivt val  

  

Policyns innehåll avgör handling  

  

Kunskapsbrist förnekar 

alkoholproblematik.  

  

Kostnadsfrågan är alltid närvarande  

  

Företagshälsovårdens kompetens ifrågasätts  

 Policyns betydelse i aktivt förebyggande arbete  

Resultatet visade att policys användes i det praktiska arbetet som ett stöd i första hand 

för att ta tag i problematik men att den även gav en vägledning genom hela 

rehabiliteringsprocessen. I dokumentet listades hur chefer och HR funktion borde gå 

tillväga i olika situationer som kan uppstå på arbetsplatsen, vem som skulle agera 

samt vilket ansvar alla inblandade parter hade.   

På så sätt koordinerades stödåtgärderna vilket gav behövlig trygghet i komplexa 

situationer som uppstår dels när incidenter sker och dels när arbetstagare själva 

kontaktade arbetsgivaren för att få hjälp själv eller söka hjälp för kollegas räkning. I 

resultaten framkom dessutom att själva det förebyggande arbetet var omgärdat av ett 

flertal hinder såsom arbetstagarens ovilja att stå för sitt missbruk samt FHV sviktande 

kunskapskompetens. Ambitionsnivån på arbetet med alkoholfrågor berodde på hur  
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upplysta företagen var, hur mycket resurser som avsattes samt vilka yttre aktörer de 

valde att samverka med.   

Stödåtgärder som trygghet genom 

rehabiliteringsprocessen  

De HR funktioner som delade sina erfarenheter, upplevelser och tankar under 

intervjuerna hade gemensamt att de brydde sig om arbetstagarna inom företagen och 

handlade aktivt vilket är en förutsättning för att arbeta förebyggande. Arbetet behöver 

ske på ett regelbundet och strukturerat sätt via alkoholpolicys och andra formella 

riktlinjer eller instruktioner för att optimera arbetsförhållandena och säkra 

produktionen. Det är själva aktiviteten som räknas, men policyn berättar hur arbetet 

ska genomföras i form av en viljeyttring, vilket då sågs av informanterna som chefens 

och HR funktionens stöd före, under och efter påbörjad rehabiliteringsprocess.  

 Handling/maktutövning i form av förebyggande åtgärder  

Resultatet visade att en del av intervjupersonerna såg kontroller av olika slag som en 

förebyggande åtgärd. Blodprov, urinprov, alkolås och AUDIT-test2 leder till att 

anställda kommer in i en rehabiliteringsåtgärd vid misstanke om ett riskbruk.  Syftet 

med kontrollerna var att visa omsorg om arbetstagarna genom att handla enligt sin 

utredningsskyldighet och utföra en maktutövning för att arbetstagaren inte har kraft 

nog att själva söka hjälp eller befinner sig i förnekelsestadiet.   

             ”Förmodligen för att dom känner sig ju liksom så (...). Dom vill inte ha den. 

Och dom har inte kommit till det stadiet att dom förstår att vi bara vill hjälpa. Och då säger 

ju väldigt ofta facket att liksom (...) "ta det här, den här utsträckta handen nu, medan du 

kan".  
(IP3)  

Kontrollerna utfördes inte godtyckligt utav välgörenhet utan för att arbetsgivarsidan 

på så sätt säkerställde produktionsdriften i företaget. Tryggheten kom sig av att  

                                                 
2 AUDIT- test = Alcohol Use Disorders Identification test, ett frågeformulär som identifierar 

alkoholproblematik.   
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arbetsgivarparterna gjort vad den kan för att säkra arbetstagarnas arbetsmiljö från 

incidenter som riskerar hända på grund av alkoholproblematik.  

Däremot så upplevde intervjuperson fem att kontroller och tester inte var bra eftersom 

de kostar pengar och kan manipuleras, men förstod att det måste förekomma i vissa 

företag. Hen framförde istället vikten av att lära känna sina arbetstagare och på så sätt 

kunna upptäcka beteendeförändringar.   

”När jag började här så tänkte jag okej spretig arbetsgrupp, det är lättare när man 

är 20 personer på plats(…)hur gör jag de här på bästa sätt? Då hade jag ”lära känna 

samtal” med dem. En och en halv timme per person, med alla. Några försökte komma undan 

men de gick inte”. (IP4)  

I mindre företag finns andra möjligheter och ett större utrymme att upptäcka 

beteendeförändringar eftersom de har en närmare relation till varandra än på större 

företag.  

Här berodde skillnaden i uttryck på att företagen hade olika stora arbetsstyrkor 

kopplade till sina respektive företag.   

Implementera viljeyttring genom aktivt val   

Resultatet tydde på att policyn är ett fungerande styrdokument, en viljeyttring riktad 

från arbetsgivarparterna till arbetstagarna och de intervjuade HR funktionerna 

upplevde den tillräcklig för att ge chefen trygghet att agera eftersom den är framtagen 

i samarbete med ledning, HR funktion, FHV och facket. Majoriteten av de 

intervjuade tyckte att det var viktigt att hålla policyn levande genom att de pratade 

om den på möten och uppdaterade chefer om vad som gäller.   

"Så att det som står där är helt okej att (...) att göra. Så att man känner den backupen 

att det här är säkrat, så här får jag lov att göra som chef om någon är påverkad på 

arbetsplatsen". (IP3)  

Intervjuperson fem nämnde även vikten av att dela med sig av sin kunskap till andra 

kontinuerligt, vara modig, konsekvent och etisk riktig i hanteringen av alkoholfrågor.   
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I ett av företagen höll de på att begränsa tillgången på alkohol efter att i många år ha 

varit givmilda under sammankomster, fester och konferenser av olika slag: 

Intervjuperson tre hade själv en känsla av att hen hela tiden fick anstränga sig för att 

policyn ska få genomslag i hela företaget. Det fanns ett kulturellt motstånd att 

övervinna och det intervjupersonen trodde de mest på är att förklara varför den här 

förändringen ska införas.   

"Och vi [arbetsgivarsidan] skulle inte kunna släppa det nu. Och så var det bra sen 

utan då skulle det nog snabbt halka tillbaka tror jag då. För vissa av de här personerna som 

ändå gärna vill ha lite mer alkohol till middagen eller gärna alkohol som pris, dom är oftast 

ganska starka personligheter också och kan driva dom här frågorna." (IP3)  

En annan intervjuperson tog upp att en sådan förändring behöver ske långsiktigt, 

metodiskt och kan ta många år att förverkliga.  

Policyns innehåll avgör handling  

De olika arbetsplatserna hade skilda nivåer på vad som var genomförbart och vad som 

egentligen krävdes för att hålla arbetsplatsen säker enligt arbets- och miljölagen. 

Följande avsnitt kommer att ta upp hur ett rehabiliteringsärende gällande 

alkoholproblematik initieras. Texten framkom dels från intervjupersonerna som 

beskrivit tillvägagångssättet och dels genom en jämförande studie av två av 

intervjupersonernas alkoholpolicydokument. I korthet var de två policydokumenten i 

helt olika utföranden vilket berodde på att ett av företagen är säkerhetsklassat. För 

vidare information om åtskillnaderna se bilaga 3.    

När en arbetstagare hade testat positivt och det sen hade blivit verifierat via ett andra 

test vidtog arbetsgivarsidan lite olika åtgärder men det som var gemensamt är 

följande:  

Om en arbetstagare kom påverkad till arbetet fick denne inte vara kvar den dagen och 

det stod i policyn. Arbetstagaren skulle åtföljas från arbetet och bokas in på möte 

nästföljande dag med sin chef för ett uppföljande samtal. Chefen skulle då klargöra 

att arbetstagaren har brutit mot reglerna i policyn och berätta att en förändring av 

beteendet är önskvärt samt chefen skulle även utreda om hjälpbehov finns. Däremot 

skulle ingen diagnos ställas utan det utreder i så fall FHV eller annan adekvat enhet.  
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Sen bokades uppföljningssamtal in mellan arbetstagare och chef. Allt 

dokumenterades av arbetsgivaren, av den händelse om arbetstagaren inte fullföljer sitt 

ansvar i rehabiliteringsprocessen. HR funktionen uppfattade individuella skillnader i 

reaktion beroende på var i missbruket arbetstagaren befann sig. Det första citatet visar 

på arbetstagares negativa reaktion när arbetsgivarparterna tar tag i 

alkoholproblematik.   

Ja, (…) någon väljer att säga upp sig. För att dom inte vill in i det.  Och då är det en 

indikation på att "då hade vi rätt - igen".(IP2)  

Det andra citatet visar på vad arbetsgivarparterna vill höra för att kunna arbeta vidare 

med arbetstagaren.   

  "Och sen hur (...) vad som händer därefter, det var lite som jag var inne på, det kan 

vara väldigt olika (...) Men rätt så många (pratar med eftertryck) tackar faktiskt ja till 

behandling ändå". (IP3)  

Hinder i att arbeta förebyggande  

Resultatet pekade på att de fanns vissa hinder i arbetet kring alkoholpolicyn, så som 

kunskapsbrist bland chefer och FHV. Vidare så fanns det ekonomiska incitament som 

tydde på att företagen kan få hjälp av samhället vid stora rehabiliteringskostnader, 

samt att arbetsgivarna använde sig av extern kompentens inom alkoholområdet 

istället för FHV.   

Kunskapsbrist förnekar alkoholproblematik  

Alla intervjupersonerna upplevde att det fanns en generell kunskapsbrist om de 

negativa delarna av alkoholkonsumtion inom arbetslivet. Ett av företagen brottades 

med att alkoholen var en ständig fråga vid företagsfester, kurser och andra 

evenemang och att ett pågående arbete med en förändring var på gång genom en ökad 

dialog om konsekvenserna kring alkoholdrickande.  Om företagen arbetade med att 

öka kunskapen om alkoholproblematik genom olika lärandeprocesser kan chefer och 

övriga medarbetare bli bättre på att agera i ett tidigt skede, denna upplevelse hade alla 

informanter.    
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Intervjuperson ett påpekade att ”Alla sorters människor kan hamna i missbruk och 

därför måste den stigmatiserade stämplingen arbetas bort”.   

"(…)Och det här blir väldigt tydligt, en distinktion mellan människan och sjukdomen. 

Alltså jag är NN och sen hade jag en sjukdom, eller har en sjukdom, men jag är ju inte en 

”epidemi”. Jag är ju inte en enda stor sjukdom". (IP1)    

”Ja, det finns inget motstånd men det finns heller inget tabu att våga säga "gud vad 

skönt att det är fredag nu ska jag gå ut med grabbarna och ta en pilsner" För att det inte är 

så att vi stämplar och säger att man är dålig eller bra”. (IP2)  

Angående den kunskapsbrist som inte erkänner alkoholproblematik så tog 

intervjuperson fem upp vikten av att våga agera, driva de här känsliga frågorna framåt 

och ha modet att ta upp ämnet med en berörd arbetstagare. Dessutom behövde HR 

funktionen kunna vara behjälplig i svåra samtal, ha kompentens och vara villiga att 

hela tiden kompetensutveckla sig i ämnet.  

Kostnadsfrågan är alltid närvarande   

Resultatet visade att intervjupersonerna inom HR funktionen kände till de bidrag som 

går att få på samhällsnivå såsom ersättning från kollektivavtal och försäkringskassans  

”förebyggande sjukpenning”. Samtliga visste också att tidiga insatser kostade mindre 

än om arbetstagaren kommit längre i sitt missbruk vilket IP1 kunde intyga. Den 

kostsammaste åtgärden behövdes ibland och då skickades arbetstagaren till 

certifierade behandlingshem och arbetsgivaren stod då för en del av kostnaden. Den 

tid som arbetstagaren vistades där skiljer sig åt och det skulle kunna ha ett flertal 

förklaringar.  

En av informanterna lyfte fram:  

”Den möjligheten har vi. Att kunna hjälpa till. Så många fall är det inte som dyker 

upp och där vi (...) och sen är det ju också så att eftersom vi har kollektivavtal så kan ju vi 

söka ersättning via AFA. AFA Försäkringar som kan ersätta med upp till hälften utav 

behandlingskostnaderna”. (IP3)  

En annan informant menade att:  
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”Förebyggande sjukskrivning. Ja, det står inte i den här[alkoholpolicyn] det står mer 

i rehabiliteringsprocessen. Men, precis, all sjukfrånvaro som på något sätt skulle kunna vara 

planerad i någon form så finns det ju förebyggande. Och det ansöker ju vi om.” (IP2)  

Företagshälsovårdens kompetens ifrågasätts  

HR funktionen upplevde att företagshälsovården i vissa fall saknade resurser i både 

kunskap och utförande av tjänster. En av intervjupersonerna tyckte sig se ett ”gap” 

mellan framtagen forskning och deras praktiska arbete speciellt gällande de 

behandlingar de erbjuder.   

”NN är en av överläkarna där, eller läkarna, han, han är väldigt mån om 

förebyggande (...) men, men, jag upplever att det som händer i omvärlden (...) det tar lite tid 

innan det kommer in till FHV. Så kopplingen mellan forskningen och (...) det finns ett litet 

gap där". (IP2)  

I resultatet nämnde intervjuperson tre en trolig orsak till att så är fallet. Hen upplevde 

att FHV blivit ”en säljande organisation som ibland har fel fokus”. Det har resulterat i 

att flera av företagen har valt bort FHV och anlitat andra, externa, aktörer inom den 

privata sektorn. Under intervjun tillstår en intervjuperson att FHV behövde 

kompletteras med annan profession vid upptäckt av alkoholproblematik.   

”Antingen med NN, FHV eller, oftast faktiskt men den här andra NN[extern aktör]. 

För att hen är specialiserad just på missbruksproblematik. Både alkohol och droger. Bokar 

in ett möte med hen och medarbetaren där han ställer dom här analyserna.”(IP3)  

Alkoholproblematik var svår att få grepp om och intervjupersonen nedan beskrev att 

FHV förhållningsätt när arbetet kan gälla en arbetstagare i förnekelse är för vekt. I 

ärenden av det här slaget fanns risk för att arbetstagaren var i förnekelse eller av skam 

vägrade medge att hen behövde hjälp att komma tillrätta med alkoholintaget.  

    "FHV lyssnar ofta väldigt mycket på medarbetarens egna önskemål vilket kan vara 

jättebra men ibland så (...) kanske man inte kan bygga en hel behandling kring bara dom 

själva (...) för många, när man sitter så här, dom bara "ja visst, jag har (...) det kanske blir 

att jag dricker lite för mycket någon gång, men det händer väl alla"? (IP3)  

Resultatet visade att arbetsgivarorganisationerna vill att FHV finner ut ett sätt att ta 

ärendet vidare utan att de själva behöver använda sin maktutövning.   
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Diskussion  

Metoddiskussion.  

Styrkor i studien är dels att våra informanter arbetade aktivt med den här frågan och 

dels att bredden på företagen var omfattande det vill säga de hade olika inriktningar 

på sina arbetsuppgifter allt från omsorgstagande till säkerhetsklassat. Dessutom skilde 

sig arbetstagare antalet markant från ett 50 tal till över 2000 personer. De hade också 

en mycket god förmåga att uttrycka sig vilket gav en bra mängd material att arbeta 

med.   

Valet av den kvalitativa metoden och semi- strukturerade intervjuer passade bra till 

denna studie och syfte. De kvalitativa intervjuerna är väl anpassad till studiens 

frågeställningar samt att svaren fick ett djup och olika nyanser på problemet kunde 

belysas (Ahrne & Svensson, 2011).   

Studiens resultat har validerats genom att en kunnig person inom området 

arbetsmiljöcertifiering och policyfrågor har läst resultatet och kunnat bekräfta att det 

stämmer överens med flera HR funktioners uppfattningar. Det styrker studiens 

tillförlitlighet. Enligt Bryman (2008) så kan man styrka tillförlitligheten på detta sätt, 

genom att låta intervjupersonerna eller någon annan person som ingått i studien 

bekräfta författarnas tolkningar utav resultatet. En validering kan även göras genom 

att återkoppla till den forskning som finns i ämnet (Ibid).  

Den absolut störta svårigheten har varit bristen på tid. Den kvalitativa metoden och 

valet att göra intervjuer är tidskrävande och genererade många timmars 

transkriberande och analyserande. Jacobsen, (2007) beskriver att kvalitativa 

intervjuer är en krävande metod samt att för få antalet intervjupersoner skapar 

problem med representativiteten.  Intervjupersonerna kan inte representera andra utan 

endast sig själva, i det avseendet ligger svårigheten i att överföra ett litet resultat till 

en större enhet/population. Det är inte syftet med den här studien utan den syftar mer 

till att söka en djupare förståelse av hur företagen arbetar med att förebygga 

alkoholproblematik (Ibid).   
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En annan aspekt av valet med intervjuer och den kvalitativa metoden var att vi själva 

ville fördjupa oss i ämnet då vår utbildning handlar om att förebygga ohälsa och 

främja hälsa.  

Analysen av den mängd data som studien medförde, har vidare varit svårt att 

genomföra. Komplexiteten med analysförfarandet har gjort det svårt att ordna 

resultatet i de olika kategorierna för att senare koda dem (Jacobsen, 2007). 

Svårigheten har också varit att ta fram de mest lämpade meningsbärande enheterna, 

samt att inte försöka plocka ur de olika citaten ur dess sammanhang (Graneheim & 

Lundman, 2003). Det har medfört att resultatet behövts ses över flera gånger, det har 

kortats ner samt omarbetats. Det har även gett en djupare inblick i problemet genom 

många och långa diskussioner.   

Antalet intervjupersoner var i minsta laget. En bredare ansats där man inkluderat 

företag av olika personaltäthet och gjort en jämförande studie dem emellan hade varit 

att föredra. Detta hade kunnat uppnås om det avsatts mer tid för studien (Bryman, 

2008; Elo & Kyngäs, 2008).   

Studien skulle också kunna förenklats genom att skicka ut enkäter för att utforska en 

större population, men det skulle innebära att inga följdfrågor skulle kunna ställas och 

minska den djuphet som var syftet från början (Bryman, 2008). Vidare har 

intervjuerna gett många nya infallsvinklar på vidare studier inom alkoholområdet och 

vikten av att belysa detta ämne är stort.   

Resultatdiskussion  

Resultatet av studien visar att HR funktionen arbetar med en underliggande 

komplexitet i sin kontakt med alkoholfrågor på respektive arbetsplats. Genomgående 

finns en förbättringspotential när det gäller att förebygga alkoholproblematik då det 

här är en känslig fråga för de som verkligen behöver arbetsgivarens hjälp att ta tag i 

problematiken. Att alkohol, alkoholfrågor och riskbruk, som tagits upp i den här 

studien, är svår att arbeta med ute på arbetsplatserna ligger helt i linje med vad 

tidigare forskning visar (Larsson, 2011; McGaffin, et al., 2013).   

Eriksson Tinghög (2013) bekräftar bilden av att det är en känslig fråga samtidigt som 

hon tar upp att det gäller att inte vara för naiv i frågan. Hon menar att anledningen till  
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att arbetsgivare är ointresserade av alkoholfrågor är dels av ekonomiska skäl och dels 

för att de inte tycker att det hör till arbetsmiljöarbetet då de jämställer 

alkoholkonsumtion med vilken annan konsumtion som helst till exempel av snus, 

cigaretter och onyttig mat. Hon resonerar vidare att det vore orealistiskt att tro att 

arbetsgivare skulle satsa pengar på preventiva insatser när de inte ens tycker sig ha 

problemet.   

Bakomliggande hinder som uppkommit i studien är mycket riktigt en okunskap om 

vilken bra position arbetsgivarna har att via förebyggande insatser bryta 

alkoholproblematik hos arbetstagaren och det bekräftas av litteratur som beskriver 

vikten av att bryta missbruk i tid (Larsson, 2011).   

Riskbrukarna på arbetsplatser är en så kallad bortglömd grupp i samhället då de ofta 

förnekar sitt drickande och om de är medvetna om det så manipuleras omgivningen 

till att tro att andra kroppsliga besvär ligger bakom (Linderoth, 2015).   

Det framkommer också i studien att det även ligger en kunskapsbrist i hur chefer ska 

ta upp alkoholfrågan och här behövs alkoholpolicyn för att styra handlingen i 

direktkontakt med arbetstagaren. Arbetet med att implementera policys och upplysa 

arbetstagarna om alkoholproblematik är mer eller mindre svårt beroende på om 

företaget prioriterar det.   

Som vi tar upp i introduktionen så kan normer och värderingar uppmuntra eller tona 

ned dryckeskulturen inom företaget (Hensing, 2012). Det här är speciellt viktigt när 

unga vuxna kommer in i arbetslivet och som ofta har en annan dryckeskultur än vad 

mer etablerade och äldre medarbetare har (Bennett, Patterson, Wiitala & Woo., 2006)   

Genom att diskutera öppet, ha en tydlig handlingsplan/policy, samt vara modig kring 

frågan kan hjälpa den berörda chefen i frågan när det gäller både företagskultur och 

unga medarbetare (Andréasson, et al., 2013; Larsson, et al., 2011).   

Som tidigare beskrivet så förekommer kontroller i form av tester i det förebyggande 

arbetet, detta kan dock leda till stängda kommunikationsvägar mellan chef och 

arbetstagare då känslan av att bli kontrollerad är obehaglig. Ett mer neutralt sätt att 

genomföra tester, beskriver Hermansson, Helander, Brandt, Huss & Rönnberg 

(2010), är att göra dem i samband med årliga hälsoprofiler inom FHV. 

Kommunikationen är viktig i sammanhanget för ibland är det långt mellan chef och  
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arbetstagare då chefen arbetar från annan ort eller har många under sig så behövs 

hjälp att upptäcka tidiga signaler på missbruk. Det är också av vikt att kollegor håller 

ett öga på varandra eftersom det är de som känner varandras beteende bäst.   

Här visar vårt resultat att informanterna i HR funktionen saknar till viss del tilltro till 

sina FHV leverantörer. Bland annat så behöver de kunna tillgodose fler behov av 

olika slag som till exempel individuella insatser och kunna driva frågan även om den 

anställde visar sig behöva hjälp med att komma ut ur beroende.  

 En tydligare samverkan mellan arbetstagare, arbetsgivarsidan och FHV där man 

respekterar arbetstagarens valda nivå av delaktighet i sin rehabilitering och söker att 

tillgodose individuella behov med ett bredare spektrum av insatser skulle kunna ge 

FHV ett bättre rykte (Alve, et al., 2012). På samhällsnivå har kunskapsbristen 

uppmärksammats för flera år sedan då Folkhälsoinstitutet startade upp sitt projekt  

Riksbruksmodellen för att avhjälpa kunskapsbrister i alkoholfrågor på primär nivå 

och därmed också inkluderade FHV (Hermansson, et al., 2012).   

Tyvärr verkar inte den fått den genomslagskraft som var utlovad för just riskbrukare 

och det konfirmeras av vår nyckelinformant som berättar att "Alla [arbetstagare] som 

vi stött på har haft en FHV där det här inte har identifierats"  

Skulle lösningen kunna vara att ekonomiska resurser, som idag läggs på 

förebyggande åtgärder av typen test, istället omfördelas till att innefatta utbildning 

inom skadeverkningar, omfattning och kunskap om behandlingsalternativ.  

Genom att diskutera öppet de ovannämnda aspekterna3 så arbetas den obehagliga 

känslan som omger alkoholfrågor bort och gör så att utsatta arbetstagare lättare kan ta 

emot hjälp, med följden att det då blir lättare att förlåta sig själv (McGaffin, et al., 

2013).   

Wenger (1998) beskriver ”Learning is the engine of practice, and practice is the 

history of that learning” att i det praktiska förebyggande arbetet i alkoholfrågan så  

 

                                                 
3 Skadeverkningar = fysiska, psykiska och sociala följder. Omfattning = Statistik om hur vanligt det är 

med riskbruk. Kunskap om behandlingsalternativ =All behandling går inte ut på att sluta dricka helt - i 

många fall räcker det med att avstå till en del.   
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avgörs kvalitén av arbetet av hur pass engagerad, socialt involverad och hur interaktiv 

chefer är med sina arbetstagare.   

Det arbete som HR funktionen lägger ned på att implementera policys behöver alstra 

ett gemensamt engagemang, företagsamhet och på så sätt skapas en större förståelse 

för värderingyttringar, det kan arbeta bort stämplingen som "missbrukare", samt vara 

de anställdas ögonöppnare för de skador alkohol kan ge.   

Anledningarna till att människor undviker att söka hjälp är bland annat att de helt 

enkelt inte tror på att de kan få hjälp, rädslan för att behöva anta en identitet som 

”missbrukare” och dels att de åtgärder som de tror kommer att erbjudas innebär fullt 

avståndstagande från alkohol (Wallhed Finn, Bakshi & Andréasson 2012). För att få 

en bra utgångspunkt i det förebyggande arbetet i alkoholfrågor behöver ovan nämnd 

kunskap hela tiden implementeras och hållas aktuell med vad som pågår både internt 

och externt. Företagskulturen har här en roll att spela i vilka beteenden som tillåts 

inom organisationens väggar. Policyn är en del av det och våra informanters företag 

arbetade på olika sätt för att synliggöra policyns innebörd och befästa den hos sina 

arbetstagare (Wenger, 1998).   

Vi menar att om företagen arbetar och satsar mer på de mjuka värdena i första hand 

så ger det en effekt på de hårda värdena bland annat genom en ökad produktivitet. Ur 

arbetsgivarens synvinkel är arbetet med alkoholförebyggande arbete A & O eftersom 

det är konstaterat att många arbetstagare i dag har ett riskbruksbeteende.   

  

Slutsats. Slutsatsen i denna studie är att företagen arbetar förebyggande med olika 

åtgärder Alla företag har en alkoholpolicy men det återkommande är att de chefer har 

en generell kunskapsbrist om alkoholens inverkan på sina arbetstagare vilket leder till 

en ökad risk för produktionsbortfall.  Alla företag arbetade aktivt med att försöka 

förändra den företagskultur som förelåg och var väl medvetna om att detta kunde 

skapa problem. Vidare så är vår frågeställning om hur ett rehabiliteringsärende går till 

besvarad genom att alla företagen hade en handlingsplan utformad som påvisade hur 

de ska gå till väga för att hjälpa en arbetstagare vid ett misstänkt riskbruksbeteende.   
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Dock visade resultatet på en del problem som uppstod vid själva arbetet i de olika 

delarna. Det framkom även vikten av att våga dela med sig av den kunskap som fanns 

i företaget nedåt i organisationen och involvera de övriga arbetstagarna i det 

förebyggande arbetet. Företagen använde sig också av andra aktörer istället för FHV 

som genomgående saknade kunskap i behandlingsarbetet.   

En av informanterna tar upp att "synergieffekten" på företaget är viktig och det 

innebär, i ekonomiska termer, att en "samordningsfördel kan uppnås" vilket betyder i 

det här sammanhanget att en samverkan kring just alkoholfrågor är betydelsefull, och 

som även de andra företagen menade var bra.   

Vidare studier. Det finns många studier i detta ämne både när det gäller hälsoriskerna 

med alkohol, hur samhällsekonomin drabbas och hur företag kan arbeta kring 

problemet, ändå är kunskapsbristen stor på företagen. Denna studie har varit väldigt 

intressant att göra och vetskapen om att problemet är så stort i dag gör det än 

viktigare att forska vidare på ämnet. Intressant vore att forska vidare om varför just  

 

alkohol är så tabubelagt, och varför de människor som är beroende av alkohol 

försöker dölja sitt beroende in i det längsta genom att manipulera både sin familj, 

omgivning och arbetsgivare. Vidare vore det intressant att göra en studie om varför 

det saknas så mycket kunskap i företag kring alkoholförebyggande arbete.  En undran 

är om alkoholpolicyn konkurrerar med det övriga policydokumenten som finns på 

arbetsplatserna så att de förebyggande alkoholförebyggande arbetet glöms bort.   
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Bilaga 1 - Informationsbrev  

Institutionen för Hälsovetenskap          2015-04-14   

       

 

Inbjudan till att delta i en intervju gällande förebyggande alkoholfrågor.   

 

Vi är två studenter från Mittuniversitetet som läser Programmet Hälsa och Rehabilitering i 

arbetslivet 180 hp. Vi skriver nu vårt examensarbete i form av en C-uppsats och söker dig 

som skulle vilja ställa upp på en intervju.   

Syftet med vår c-uppsats är att undersöka hur företag arbetar förebyggande med 

alkoholrelaterade frågor samt hur rehabiliteringsåtgärderna ser ut.   

Dina svar är viktiga då resultatet av den här studien kan leda till vidare efterforskning om vad 

som får dig och dina medarbetare att hålla en överkonsumtion av alkohol på avstånd.  Din 

medverkan är helt frivillig men vi hoppas att du har möjlighet att delta. Intervjun beräknas 

ta ca 1 timme.   

Ditt intervjusvar kommer att bearbetas enligt Konfidentialitetskravet. Den kommer att 

anonymiseras i samband med transkribering och analyseras endast i syfte att förmedla din 

upplevelse.   

De inkomna uppgifterna behandlas anonymt och inget kommer att kunna härledas tillbaka till 

din person eller din personal. Så snart transkriberingen och innehållsanalysen är klar så 

kommer intervjumaterialet att förstöras. Under arbetets gång hålls uppgifterna mellan oss 

studenter och handledare.   

 

Vi hoppas att du har tid att medverka i vår studie och vi kommer att höra av oss under 

nästkommande vecka. Om du har några som helst frågor är ni välkomna att skriv till 

chry0501@student.miun.se eller inbe1203@student.miun.se. Vi svarar så snabbt vi kan.  

 

Med vänliga hälsningar  

Ingela Bexner Tel: 070-48 88 55 

Christina Rydell Tel: 076-614 54 42 

Vår handledare: Maria Warne   
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Bilaga 2- Intervjuguide  

  

- Vilken roll har du på företaget?  

Utbildning, år på företaget, anställningsgrad, etc.   

- Kan ni beskriva hur ni arbetar med det förebyggande arbetet 

gällande alkoholfrågor?   

Policy, arbetsmiljö/hälsa, utbildningar till anställda/chefer  

- (hänvisning. T. studie) Hur tänker du kring att arbetsplatsen 

är en bra arena att arbeta med alkoholförebyggande 

åtgärder?  

Kultur, nyanställda, företagsfester, representation, värderingar  

- Kan du beskriva hur ett rehabiliteringsärende vid 

alkoholberoende ut ser ut? D.v.s. den anställde har en 

riskkonsumtion av alkohol.   

Genusskillnader, FHV, disciplinpåföljder, behandlingsinsatser, kollegor, integritet,   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

¨ 
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 Bilaga 3- En jämförelse av alkoholpolicys  

IP2 låter oss låna ett exemplar av företagets policy och den är reviderad hösten 2013. 

Den innehåller instruktionen för hur arbetsgivarsidan, främst chef och HR funktionen, 

ska agera när arbetstagaren är berusad på arbetsplatsen, eller misstanke finns om ett 

sådant tillstånd samt om någon själv söker hjälp. Även frågan om rehabilitering och 

behandling upptas i samma dokument4. Det är rakt och tydligt uppstrukturerat vad 

som ska hända vid respektive händelse och vem som ska agera. De olika 

delrubrikerna med numrering är genomtänkt och tillåter chef att hoppa i texten till 

relevant del. I en bilaga anger företaget vad som händer om inhyrd 

personal/entreprenör får positivt resultat i ett slumpmässigt alkoholtest. Proceduren är 

i stora delar densamma men här tar den inhyrdes chef över. Denne hämtar på 

arbetsplatsen, tar hand om kostnaderna för provtagning och dessutom blir 

arbetstagaren avstängd i 3 år från IP2s arbetsplats. Om företaget, vars arbetstagare 

blivit avstängd, ändå vill använda sig av sin denne tack vare att den personen har rätt 

expertis, så krävs att arbetsgivaren att arbetsgivaren anmäler det i tid (1 månad). IP2s 

företag hinner då ta ställning till om arbetstagaren genomgått tillräckliga 

behandlingsinsatser för att kunna antas vara fri från missbruk.   

Alla på företaget är väl insatta i att de förväntas delta i slumpmässiga tester och vad 

som gäller för regler när de blir ombedda att inställa sig. Om arbetstagaren jobbar 

hemifrån och hemmet ligger på mer än 5 mil från arbetsplats är denne undantagen. 

Ingen annan ursäkt är godtagbar, och den kallade skall infinna sig snarast, normalt 

inom 30 minuter.   

Vad som gäller vid vägran står också listat i policyn, och där framgår också att ett 

sådant beteende är likställt med ett positivt testresultat.   

Den andres alkoholpolicy (IP3) kommer inte att redovisas i helhet utan här redovisas 

endast markanta skillnader i uppställning av policy. Den är reviderad våren 2014 och 

är genomgående klart och tydligt formulerad. Den största skillnaden är att den består 

av 2 sidor mot IP2:s 13 sidor. Här finns bara ren text i små avsnitt och ett fåtal  

 

                                                 
4 Källa: "Instruktion för alkohol, droger och andra berusningsmedel". (IP2)  
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rubriker. Därför finns inga hänvisningar till olika delar av policyn och heller inga 

sifferbenämningar. Texten är en uppmaning till alla anställda att medverka till bra 

arbetsklimat och dess mål är att "säkerställa en alkohol-och drogfri arbetsplats för att 

förebygga ohälsa, olyckor och tillbud så att alla kan känna sig trygga och säkra på 

arbetet".   

Förväntan på arbetstagaren gällande alkohol på arbetet står i klartext:   

"Ingen tillåts uppträda onykter eller påverkad av droger i arbetet. Med droger avses 

både alkohol, sådana illegala preparat som i vardagslag brukar kallas narkotika och 

anabola steroider. Ickemedicinsk användning av läkemedel är inte acceptabelt."  

Vad som också är utmärkande är att policyn är riktad från "VD" till "Alla". 

Budskapet är alltså att hela ledningen ställer sig bakom den, inte bara HR. 

Skillnaden har till stor del att göra med att IP3 och IP2 arbetar inom olika branscher 

och således har olika restriktioner att följa.  
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Bilaga 4- Exempel på den Tematiska 

Innehållsanalysen  

 

Exempel 1.  

Meningsbärande enhet  Kondenserad  

enhet   

Kod  Under 

kategori  

Huvud 

kategori   

Även fast det inte är det som 

är deras tanke. Det är 

omtanke men de är rädda att 

det ska tas för (...) eh, som, 

som kritik eller en 

anklagelse då.  

(djup suck)Ja. 

Fast chefens vilja 

är att visa 

omtanke så är de 

rädda att frågan 

kan bli en 

anklagelse.  

Rädsla  Rädsla  Hinder  

  

Exempel 2.  

 

Meningsbärande enhet  Kondenserad 

enhet  

Kod  Underkategori  Huvudkategori  

Och även om de flesta 

vuxna människor är 

förnuftiga människor och 

tänker att "ja, men okej, 

jag har hört" eller "jag 

har läst någonstans att 

beroende är en sjukdom. 

Precis som depression är 

en sjukdom. Så e inte 

den sanningen vi bär 

djupt inom oss.   

Vuxna vet att 

alkoholism är en 

sjukdom 

(kronisk) på 

samma sätt som t 

ex depression. 

Men det är inte 

den tanken som 

först kommer till 

oss.   

Rädsla  Rädsla  Hinder  

  


