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SAMMANFATTNING 

Alkoholmissbruk kan orsaka sociala och ekonomiska konsekvenser för familjer och resten av 

samhället. Arbetsplatsen som arena är viktig för folkhälsoarbete. Där finns möjligheten att 

fånga upp och påverka människor, som visar sig ha ett riskbeteende när det gäller 

alkoholkonsumtion. Mellan åren 1996 och 2004 ökade den totala alkoholkonsumtionen i 

Sverige när det gäller ren alkohol. Sedan avskaffandet av införselkvoterna har konsumtionen i 

landet fram till år 2010 successivt minskat. Trots detta är den inte ännu nere på samma låga 

nivå som på mitten av 1990-talet. Syftet med studien har varit att studera hur anställdas 

alkoholproblem hanteras på en större arbetsplats i Sverige, vilka verktyg som finns för att 

underlätta hanteringen och hur användbara dessa anses vara. En kvalitativ ansats valdes och 

sex intervjuer genomfördes med personer med personalansvar eller med fackliga uppdrag.  

Resultatet visar att det alkoholförebyggande arbetet bedrivs genom att öka medvetenheten och 

kunskapen hos de anställda. Riktlinjer och samverkan fungerar som stöd vid hanteringen av 

alkoholproblem. Resultatet visar också att det är oklart hur arbetsgången går till när 

alkoholproblem upptäcks. 

Nyckelord: Alkoholproblem, arbetsplats, förebyggande arbete, stöd, riklinjer 

ABSTRACT 

Alcohol abuse can cause dire social and economic consequences for families and society. The 

workplace is an important arena for health promotion. It provides one of the best opportunities 

to reach and influence people, who prove to have alcohol risk behavior. Between the years of 

1996 and 2004, total alcohol consumption of pure alcohol increased in Sweden. Since the 

rescission of the attachment quotas, the consumption in the country up until the year 2010 

gradually decreased. Despite this, consumption has not returned to the same low level as 

during the mid 90´s. The aim of the study has been to examine how employee alcohol 

problems are dealt with at a major workplace in Sweden, what tools are utilized to facilitate 

the handling and how useful they are. A qualitative approach was taken and six interviews 

were performed involving persons with staff responsibilities or with trade union commissions. 

The result revealed that alcohol preventive work is carried out through increasing the 

awareness and the knowledge of the employee. Guidelines and collaboration functioned as 

aids, managing the alcohol problems. It is also unclear to what the working process look like, 

when alcohol problems are detected. 

Keywords: Alcohol problems, workplace, prevention, aid, guidelines  
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1 INLEDNING 

Sedan tusentals år tillbaka har alkohol funnits och användningsområdena har varit många, allt 

från berusningsmedel till läkemedel, för att nämna några. Alkohol är en av få droger i dagens 

samhälle som är både socialt accepterad och laglig att förtära i Sverige. Att konsumera 

alkohol är en del av vår svenska kultur, ett sätt att umgås när det är fest och det ska firas. 

Alkohol har en stämningshöjande och avslappnande effekt, som i lagom mängd får oss 

människor att må bra. Alkohol är också den drog globalt som allra flest människor använder.  

 

Men alla reagerar inte och har förmågan att hantera alkohol på samma sätt, utan för vissa kan 

följderna bli både negativa och förödande. Alkoholmissbruk kan orsaka medicinska, sociala 

och ekonomiska konsekvenser, för den enskilde men också för familjer och resten av 

samhället. En för hög alkoholkonsumtion kan leda till olyckor, våld och familjetragedier. 

 

Medvetenheten om detta har i urminnes tider funnits och de med bestämmande rätt har därför 

försökt kontrollera den mängd alkohol som befolkningen konsumerar. Tillvägagångssätten 

har varit många. I Sverige har tillgängligheten och möjligheten att köpa alkohol ökat det 

senaste årtiondet, både genom förändrade införselregler samt ökad mängd serveringstillstånd. 

Arbetsplatsen är en viktig arena för folkhälsoarbete. Där finns möjligheten att fånga upp och 

påverka människor som visar sig ha ett riskbeteende när det gäller alkoholkonsumtion. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Centrala begrepp 

Alkoholproblem: innefattar beroende, alkoholkonsumtion som ger negativ påverkan på 

individens närvaro, prestation, samt sociala samvaro, men även annan negativ påverkan på 

livet på och utanför arbetet (egen definition). 

 

Förebyggande arbete: Innebär åtgärder som oftast riktas mot enskilda individer eller 

riskgrupper med syfte att minska och reducera riskfaktorer för sjukdom eller skada (Janlert, 

2000). 

 

Riskabla alkoholvanor: innebär vanor med en regelbunden konsumtion som för män 

överskrider 14 standardglas per vecka och för kvinnor 9 glas, men också att dricka mycket vid 

ett och samma tillfälle så att berusning inträffar, dricka vid risk för ohälsa beroende på ökad 

känslighet på grund av sjukdom, mediciner och individuell känslighet, samt att konsumera 

alkohol under graviditet, i trafiken och på arbetet (FHI, 2009 ). 

 

Riskkonsumtion är för män 11 -  18 standardglas per vecka och 8 - 13  för kvinnor och med en 

viss risk att utveckla ett beroende, samt få skador på de inre organen (Agerberg, 2004). 

2.2 Negativa effekter av alkohol 

 Enligt WHO (2011) är alkoholkonsumtionen den tredje största riskfaktorn globalt sett, för 

sjukdomar och funktionsnedsättning. Alkohol uppskattas även orsaka och vara en bidragande 

orsak till cirka fyra procent av alla dödsfall i världen. 

 Alkohol anses vara orsaken till ett flertal olika kroniska sjukdomar, bland annat hjärt- och 

kärlsjukdomar, diabetes och leversjukdomar, samt ett flertal cancerformer i lever, munhåla, 

svalg, struphuvud, magsäck, grovtarm, ändtarm, bröst och äggstockar. Även muskelvävnader 

och muskelceller påverkas av alkohol, vilket i sin tur kan leda till nedsatt muskelstyrka och 

svårigheter att gå. Vid långvarig konsumtion av alkohol kan individer också drabbas av 

hjärnskador som senare kan utvecklas till alkoholdemens. Mindre allvarliga sjukdomar som 

magkatarr och magsår kan uppstå på grund av för hög alkoholkonsumtion. Det är också mer 

vanligt förekommande med psykiska sjukdomar, psykiska besvär och personlighetsstörningar 

hos människor med alkoholproblem. Förutom skador hos individen själv kan alkoholintag 

under graviditet öka risken för missfall (Wramner, Pellmer & Hellström, 2010) men kan 
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också enligt Socialstyrelsen (2002) leda till att barnet föds med så kallat fetalt 

alkoholsyndrom (FAS). Barn som föds med FAS har ofta lägre födelsevikt, tillväxthämning, 

ansiktsmissbildningar samt att barnet kan komma att drabbas av inlärningssvårigheter och 

hyperaktivitet (Socialstyrelsen, 2002).  

Gustafsson och Ramstedt (2011) har undersökt om avskaffandet av begränsade införselkvoter 

av alkohol år 2004 och om den danska skattesänkningen tre månader tidigare har haft någon 

effekt på de alkoholrelaterade skadorna i södra Sverige. De kunde inte dra några slutsatser om 

de alkoholrelaterade skadorna ökat. Dock fann de en ökning av akut alkoholförgiftning, 

främst bland befolkningen i 50-69 år ålder. 

2.3 Alkoholens utbredning globalt  

Den största alkoholkonsumtionen förekommer i utvecklingsländerna Indien, norra Asien och i 

östra delarna av Europa. Norra Afrika, södra Asien, Indiska oceanen och östra 

Medelhavsregionen är de delar av världen som har den lägsta konsumtionen (World Health 

Organization [WHO], 2011). I Europa har länder som Danmark, Irland, Malta, Nederländerna, 

Norge och Polen högst intensivkonsumtion. Dessa fem länder konsumerar tre gånger så 

mycket jämfört med andra länder i Europa (Wramner, Pellmer & Hellström, 2010). Enligt 

WHO (2011) låg konsumtionen i världen år 2005 på cirka sex liter ren sprit per person 15 år 

eller äldre. Den andel oregistrerad alkohol som består av hemproducerad och olaglig alkohol 

uppgick då till 28, 6 procent av all konsumtion. 

 Mellan åren 1996 och 2004 ökade den totala alkoholkonsumtionen i Sverige när det gäller 

ren alkohol (100 %), jämfört med innan. Sedan avskaffandet av införselkvoterna har 

konsumtionen i landet fram till år 2010 successivt också minskat. Dock är den inte ännu nere 

på samma låga nivå som på mitten av 1990-talet (Ramstedt, Boman, Engdahl, Sohlberg & 

Svensson, 2011). Alkoholkonsumtionen skiljer sig geografiskt i Sverige. Konsumtionen är 

högre i den södra delen av landet och det kan bero på närheten till andra Europeiska länder 

(Bränström & Andréasson, 2008). 

 Statistik sedan år 2004 och framåt visar att den registrerade alkoholförsäljningen har ökat 

med 20 procent, från sex liter till 7,3 liter per person 15 år och äldre. Utvecklingen ser olika ut 

för de olika dryckessorterna. Sprit och folkölsförsäljningen har minskat medans vin och 

starköl har ökat. Totalt har Systembolagets försäljning av ren alkohol ökat med 50 procent, 

vilket motsvarar nästan två liter per person 15 år och äldre.  Den försäljning som sker på 

restauranger har legat på samma nivå, cirka en liter ren alkohol per person. Det som gör att 
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den totala alkoholkonsumtionen har minskat är dels att folkölsförsäljningen i svenska butiker 

har halverats från cirka 1,3 liter alkohol till 0,6 liter och den oregistrerade 

alkoholkonsumtionen (resandeinförsel, smuggling och egentillverkning) har halverats från 

fyra liter till två liter sedan år 2004 (Ramstedt et al., 2011).  

 Andelen som år 2008 uppskattades ha riskabla alkoholvanor var cirka sju procent. Av dessa 

är 16 procent män och 10 procent kvinnor. Gruppen unga män mellan 20 och 29 år är den 

grupp som konsumerar mest. I den gruppen har den riskabla veckokonsumtionen fördubblats 

sedan år 2004 (FHI, 2009).  I gruppen högutbildade män är andelen riskkonsumenter högre än 

bland de med lägre utbildning, men dessa drabbas i större utsträckning av alkoholrelaterade 

sjukdomar än högutbildade män (Wramner, Pellmer & Hellström, 2010). 

2.4 Arbetsplatsen som hälsofrämjande och förebyggande arena 

 Arbetsplatsen är en viktig arena eftersom de flesta vuxna går att nå där. Därför bör det 

alkoholförebyggande arbetet på arbetsplatserna förstärkas och utnyttjas betydligt bättre än vad 

det gör idag. Att förebygga en ökande alkoholkonsumtionen är viktigt bland annat för att 

riskkonsumtion av alkohol leder till att många individer och dess anhöriga drabbas negativt 

och samhället får ekonomiska kostnader till exempel i form av sjukfrånvaro och arbetslöshet 

(Socialdepartementet, 2005).  

 Arbetsmiljöverket rekommenderar och uppmuntrar arbetsgivare att ha en tydlig alkohol- och 

drogpolicy, samt en handlingsplan för hur missbruksproblem ska hanteras. Handlingsplanen 

bör också beskriva hur arbetsledningen ska kunna arbeta förebyggande gentemot dessa 

problem (AV, 2011). Dessa rekommendationer stärks av Andréasson (2002) som anser att 

policybeslut på nationell, kommunal och institutionell nivå har en avgörande roll i det 

alkoholförebyggande arbetet. Likaså förespråkar Öjesjö (2002) vikten av arbetsplatsen som en 

arena för förebyggande arbete och att det är avgörande om en arbetsplats har en alkoholpolicy 

och ett handlingsprogram eller inte. Företag och arbetsgivare i Sverige kan genom Alna få 

hjälp att utveckla en alkohol- och drogpolicy. Alna är ett aktiebolag som har funnits sedan år 

1961 med uppdrag från arbetsmarknaden, att genom samverkan mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren förebygga skadligt bruk av alkohol och droger på arbetsplatsen (Alna, 2011). 

 Interventioner som syftar till att öka chefernas kontakt med sina anställda och som gör 

cheferna mer villiga att ingripa när de misstänker att en anställda har alkoholproblem, har 
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indirekt positiv inverkan på de anställdas problem (Bacharach, Bamberger & Sonnenstuhl, 

2002).  

 Enligt Jacobs och Schain (2010) finns det en direkt koppling mellan anställdas acceptans för 

alkoholkonsumtion under lunch och förekomsten av alkoholproblem. Arbetsplatskulturens 

influenser på alkoholkonsumtion har en signifikant korrelation till riskkonsumtion hos män, 

men inte hos kvinnor. Det är viktigt att företag hanterar alkoholproblem och utvecklar 

program för att hjälpa anställda genom EAP´s (Employee Assistance Program). EAP är en 

intervention för att hantera upptäckta alkoholproblem på arbetsplatsen, vilket har visat sig 

effektiv.  

Däremot anser Roman och Blum (2002) att det inte finns tillräckligt med varken äldre eller 

nyare forskning som visar på vilken nytta EAP och andra liknande program har på 

arbetsgivare gällande hantering av anställdas alkoholproblem. De anser även att 

alkoholinterventioner som tidigare har fått sitt stöd i forskarvärlden nu bör anses förlegad, då 

det inte finns någon aktuell forskning inom området. Både arbetsplatsen och sjukvården har 

potential att förebygga alkoholberoende. Tyvärr prioriterar sällan arbetsplatser sådan 

verksamhet. Dessutom upptäcks alkoholberoende oftare av sjukvården. 

 I en studie gjord av Weisner, Lu, Hinman, Monahan, Bonnie, Moore, Chi, och Appelbaum 

(2009) visade resultatet att anställda med drog- och alkoholproblem, som hade krav från 

arbetsgivaren om behandling behandlades längre i drog och alkoholavvänjningsprogram, samt 

hölls sig längre drog- och alkoholfria, jämfört med de som inte hade sådana krav.  

 Barrientos - Gutierrez, Gimeno, Mangione, B Harrist och Amick (2007) påvisar ett samband 

mellan normer som inte uppmuntrar alkoholkonsumtion i ett arbetslag och minskad frekvent- 

och hög alkoholkonsumtion, samt minskad alkoholkonsumtion på arbetet. De anser att 

interventioner på arbetsplatsen har potential att påverka hälsobeteenden utanför arbetet, då 

arbetsplatsens normativa sätt att hantera alkoholproblematiken är avgörande för att förändra 

alkoholkonsumtionen och förebygga grov alkoholkonsumtion. Men också att 

alkoholförebyggande interventioner på arbetsplatsen bör vara utformade så att de påverkar 

arbetsgruppsnormer istället för enskilda individers övertygelser. Bacharach med flera (2002)      

anser även de, att arbetsnormer är en av den mest kraftfulla determinanten på arbetsplatser för 

alkoholkonsumtion. Med den anledningen borde de som utformar policys ta i större beaktning 

att ändra normerna som ett sätt att ändra anställdas alkoholvanor. 



6 

 

 Hermansson, Helander, Brandt, Huss och Rönnberg (2010)  drar slutsatserna att 

alkoholscreening och ”brief intervention” i kombination med regelbundna hälso- och 

livsstilsutredningar på arbetsplatsen kan vara ett effektivt sätt att minska 

alkoholkonsumtionen.  Alkoholscreening som ensam insats kan också minska 

alkoholkonsumtionen (Hermansson et al., 2010).  

2.5 Internationella och nationella styrdokument kopplade till alkoholfrågan 

 Under de senaste årtiondena har flertalet internationella och nationella riktlinjer och underlag 

tagits fram för att underlätta arbetet mot alkohol och droger. Det har under de senaste åren 

blivit allt viktigare med det internationella samarbetet och flertalet länder diskuterar de 

alkoholrelaterade problemen och då främst i samband med trafik, arbete, uppväxt och under 

graviditet. Sverige har bland annat varit delaktiga i arbetet med att utveckla en alkoholstrategi 

för Europaregionen. Den svenska alkoholpolitikens främsta mål är att främja folkhälsan 

genom att minska skadeverkningarna av alkohol, och då både medicinska och sociala 

(Socialdepartementet, 2005).  Brand, Saisana, Rynn, Pennoni och Lowenfels (2007) ser ett 

starkt samband mellan kraften av ett lands alkoholpolicy och alkoholkonsumtion. En mindre 

strikt policy kan kopplas samman med en högre alkoholkonsumtion i landet och vice versa.  

2.4.1 Hälsa 21  

 WHO sammanställde 21 mål för folkhälsan år 1998. Tillsammans fungerar de 21 

målområdena som ett ramverk för utvecklingen av hälsopolicys inom den Europeiska 

regionen för WHO. Målområde 12 syftar till att minska skador orsakade av alkohol, droger 

och tobak. Målet kom till eftersom alkoholrelaterade skador och olyckor är ett stort 

hälsoproblem i Europa, samt att det skulle leda till både hälsomässiga och ekonomiska 

fördelar genom att vidta åtgärder mot alkohol (WHO, 1999).  

2.4.2 Alkoholstrategi för Europaregionen 

 Den Europeiska kommissionen lade år 2006 upp en gemensam strategi för hur länderna inom 

den Europeiska Unionen (EU) tillsammans bör arbeta för att minska alkoholens 

skadeverkningar, samt för att stötta ländernas arbete inom området. Strategin innefattar fem 

prioriterade områden och ett av dem handlar om hur alkoholrelaterade skador bland vuxna 

och ska förebyggas. Målet är att minska de negativa effekterna som uppstår på arbetsplatsen. 

Detta är nödvändigt då alkoholkonsumtion på arbetet och alkoholrelaterad frånvaro har 

negativ inverkan arbetsprestationen, men även indirekt negativ påverkan på företags 
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konkurrenskraft och dess anställdas produktivitet (Commission of the European 

Communities, 2006).  

2.4.3 En förnyad folkhälsopolitik 

 Sveriges riksdag antog år 2003 en proposition där elva målområden anses vara viktiga för 

folkhälsan. Propositionen behandlar också hur det förebyggande- och hälsofrämjande arbetet 

är tänkt att gå till (Socialdepartementet, 2002). Målområdena fasthölls sedan i den nya 

riksdagens proposition (Socialdepartementet, 2008).   

 I den nyaste propositionen behandlar målområde elva bland annat målet att minska bruket av 

alkohol. I detta benämns vikten av att fortsätta arbetet för att minska skador orsakade av 

alkohol för att förbättra både, enskilda individers hälsa och folkhälsan i stort. Detta ska ske 

främst genom förbättrat samarbete och samverkan mellan de statliga myndigheterna och med 

fokus på barn och ungdomar (Socialdepartementet, 2008).  

 Målområde fyra behandlar hälsa i arbetslivet och där nämns arbetsmiljön som en 

betydelsefull faktor för individens hälsa, men också för företagens utveckling. Likaså belyses 

vikten av att arbetsmiljön är utformad på sådant sätt att det inte finns någon risk för de 

anställda att drabbas av skador eller ohälsa som kan leda till utslagning från arbetslivet 

(Socialdepartementet, 2008).  

2.4.4 Nationell alkoholhandlingsplan 

 En nationell handlingsplan i syfte att förebygga alkoholskador presenterades år 2005. Den 

ligger också till grund för den svenska alkoholpolitiken. Handlingsplanen har sju delmål och 

ett av dem handlar om att det varken ska förekomma någon alkohol i trafiken, arbetslivet eller 

under graviditeten.  Förekomsten av alkohol i arbetslivet är inget prioriterat målområde, men 

bedömningen är att det behövs fler insatser i arbetslivet för att minska och förebygga 

alkoholproblem. Bedömningen grundar sig på att alkoholskador är en del av ohälsan i 

arbetslivet som i sin tur är ett av de största problemen för välfärden i Sverige 

(Socialdepartementet, 2005).  

 Regeringen anser att det finns behov av ökad kunskap om sambandet mellan 

alkoholkonsumtion och till exempel sjukfrånvaro, samt vilket behov det finns för att utveckla 

och sprida metoder för hur alkoholskador i arbetslivet kan förebyggas. Ett steg i arbetet är att 

öka användningen av alkohol- och drogpolicys på arbetsplatser. Detta är tänkt att kunna ske 
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genom samarbete mellan arbetsgivare, fackliga organisationer, företagshälsovården, 

primärvården och socialtjänsten (Socialdepartementet, 2005). 

2.4.5 Arbetsmiljölagen 

 Sveriges riksdag antog år 1977 arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) och dess ändamål är 

att ”…förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god 

arbetsmiljö” (SFS 1977:1160, kap. 1, §1). Arbetsmiljölagen är ramverket för 

Arbetsmiljöverkets (AV) föreskrifter för krav och skyldigheter gällande arbetsmiljön. Lagen 

förespråkar arbetsgivarens skyldighet att på alla sätt förebygga för att undvika att 

arbetstagaren drabbas av ohälsa eller olycksfall, samt att bedriva ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men ska även 

tillsammans med arbetstagaren verka för utvecklingen av en god arbetsmiljö (SFS 1977:1 

160). 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet är att studera hur personer med personalansvar eller med fackligt uppdrag på en 

arbetsplats i Sverige upplever hanteringen av anställdas alkoholproblem, vilka verktyg som 

finns för att underlätta hanteringen och hur användbara dessa anses vara.  

3.1 Frågeställningar 

 Hur upplever de att det alkoholförebyggande arbetet bedrivs på arbetsplatsen? 

 Vilken typ av stöd upplever de att de har att tillgå vid hantering av alkoholproblem? 

 Hur upplever de att arbetsgången fungerar rent konkret när alkoholproblem upptäcks?  

  

4 METOD 

 Under denna del redovisas studiens metod och tillvägagångssätt. Studiens upplägg följer 

Denscombe (2009) medans innehållsanalysen utgår ifrån Lundman och Graneheim Hällgren 

(2008). 

4.1 Studiedesign 

 För att få svar på syfte och frågeställningar har en kvalitativ ansats i form av personliga, 

semistrukturerade intervjuer valts som studiedesign. Intervjuer valdes som metod, då det 

enligt Denscombe (2009) är en lämplig metod att använda när djupare förståelse önskas 

gällande uppfattningar, erfarenheter och om studien behandlar känsliga frågor, samt när 
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privilegierad information söks. Fördelar med personliga intervjuer är att de är lätta att 

genomföra och kontrollera, samt att informationen endast kommer från en intervjuperson, 

vilket också underlättar transkriberingen (Denscombe, 2009). 

 Att intervjuerna är semistrukturerade innebär att intervjuaren har en färdig intervjuguide med 

frågor och ämnen som ska behandlas, men att intervjuaren under intervjun också är mer 

flexibel vad gäller frågorna och ämnenas ordningsföljd. Intervjupersonen har på så vis 

möjlighet att svara öppet och mer utförligt (Denscombe, 2009).  

4.2 Urval 

 Det finns inga specifika regler för hur urvalet av intervjupersoner bör gå till. Däremot beror 

valet på om syftet med undersökningen är att frambringa ett resultat som ska gå att 

generalisera eller om syftet är att gå på djupet och utforska något specifikt. För det först valda 

syftet väljs ett representativt urval av människor medans det för det andra syftet väljs ut 

nyckelpersoner på fältet (Denscombe, 2009).  

 Eftersom syftet med denna uppsats var att utforska mer än att generalisera så valdes 

nyckelpersoner på fältet ut. Dessa var individer med personalansvar, med chefsbefattning och 

individer med fackligt uppdrag på en större arbetsplats i mellan Sverige. För att välja ut 

intervjupersoner på den valda arbetsplatsen kontaktades en personalstrateg på arbetsplatsens 

personalavdelning. På detta vis gavs på samma gång ett godkännande från arbetsplatsen för de 

utvalda att delta.  Enligt Denscombe (2009) är det nödvändigt att få ett sådant godkännande 

om intervjupersonerna befinner sig lägre ner i ett företags beslutshierarki.   

 Den utvalda arbetsplatsen är ett större företag inom industribranschen. På företaget arbetar 

alltifrån montörer till tjänstemän. Geografiskt är det lokaliserat i mellersta Sverige.   

4.3 Planering och genomförande 

 Kontaktpersonen åtog sig att välja ut åtta personer som skulle kunna ställa upp på intervjuer. 

Så snart kontaktuppgifterna till de utvalda intervjupersonerna erhölls, skickades en förfrågan 

och informationsbrev om studien ut via mejl, se bilaga 1. Sedan bestämdes vilka dagar, vilken 

tid och plats för när intervjuerna skulle genomföras.  

 Inför intervjuerna togs en intervjuguide fram, se bilaga 2. Frågorna i intervjuguiden 

formulerades med studiens frågeställningar som utgångspunkt och utöver dem formulerades 

även inledande och avslutande frågor. Intervjuguiden testades på en person som valdes ut på 

grund av att denne hade samma typ av befattning som de valda intervjupersonerna, som dock 
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arbetade på en annan arbetsplats. Detta för att på bästa sätt matcha de riktiga intervjuerna som 

skulle genomföras. Efter att intervjuguiden testats gjordes några ändringar för att sedan 

fastställas som klar att användas inför intervjuerna. Därefter förberedde sig intervjuarna inför 

intervjuerna genom att läsa igenom och träna på intervjuguiden, samt införskaffa och 

kontrollera att inspelningsutrustningen fungerade.  Vilket Denscombe (2009) rekommenderar 

i den förberedande fasen.  

 Inledningsvis planerades åtta intervjuer, men endast sex stycken genomfördes. Den sjunde 

intervjupersonen ställde in intervjun och den åttonde fick författarna inte kontakt med. De 

intervjuer som genomfördes spelades in och utfördes en per dag. Intervjuerna ägde rum på 

arbetsplatsen i enskilda rum som intervjupersonerna tagit på sig att boka.  

4.4 Bearbetning och analys av insamlat material 

 Första steget i bearbetningen skedde genom att de inspelade intervjuerna transkriberades, 

vilket enligt Denscombe (2009) innebär att ljudfilerna skrivs ut i text. Transkriberingen 

skedde ordagrant så som intervjupersonerna formulerade sig och till viss del inkluderades 

pausar och skratt, för att på bästa sätt återskapa den stämning som rådde under intervjun. 

Totalt transkriberades 54 sidor intervjumaterial, mellan sju till tolv sidor per intervju. Efter att 

alla intervjuerna transkriberats, skedde inläsning av alla analysenheter i transkriberingarna, 

för att sedan påbörja analysen. Denscombe (2009) menar att förberedelserna och inläsningen 

är viktig inför analysen för att lära känna intervjumaterialet. 

 För att analysera data har en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats genomförts. Att 

analysen har en induktiv ansats innebär enligt Lundman och Graneheim Hällgren (2008) att 

analysen sker förutsättningslöst och inte utefter en förutbestämd modell eller teori. Vid 

genomförandet av analysen har fokus legat på att identifiera skillnader och likheter i texten 

för att sedan beskriva de tolkade variationerna i enlighet med vad Lundman och Graneheim 

Hällgren (2008) beskriver.   

 Alla intervjupersoners utsagor valdes att analyseras gemensamt och detta gjordes i enlighet 

med hur Lundman och Graneheim Hällgren (2008) beskriver att en kvalitativ analys kan gå 

tillväga. De begrepp som används är analysenheter, domäner, meningsenheter, kondensering, 

koda och kategorier. Analysenheter är de dokument eller texter som analyseras, i dess helhet. 

Domäner är delar eller stycken av texten som behandlar ett specifikt område. Meningsenheter 

plockas ut ur domänerna och är själva kärnpunkten i domänerna. Kondensering är ett 

tillvägagångssätt där meningsenheterna kortas ner och görs mer lätthanterliga och att koda 
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innebär att den kondenserade meningsenheten kortas ner ännu mer för att på ett kortfattat sätt 

beskriva dess innehåll. Kategorier består av flera koder med likartat innehåll (Lundman & 

Graneheim Hällgren, 2008).  

 Analysen skedde genom att först färgkoda domäner som ansågs besvara respektive 

frågeställning. Ur domänerna togs meningsenheter ut som sedan kondenserades. Därefter 

kodades de kondenserade meningarna. De kategorier som framkom var medvetenhet, kunskap, 

riktlinjer, samverkan, och oklarhet. Med hjälp av kategorierna och koderna sammanställdes 

sedan resultatet utefter frågeställningarna och förstärktes med utvalda citat.  

4.5 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

 För att öka tilltron och trovärdigheten till en studie samt för att påvisa att resultatet är riktigt 

krävs att data verifieras. I verifiering av kvalitativ forskning används begrepp som 

trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Begreppet trovärdighet handlar om att påvisa 

att studiens insamlade information är exakta och träffsäkra. Ett sätt att behandla 

träffsäkerheten och exaktheten är genom grundade data (Denscombe, 2009). I denna studie 

har detta tagits i beaktning i och med att delar av resultatet redovisas i form av citat från 

intervjupersonerna.   

 Ett ytterligare ställningstagande i verifiering av studiens trovärdighet är att författarna även 

under analysens gång har fört en diskussion för att få en så samstämmig tolkning som möjligt, 

i enlighet med vad Lundman och Graneheim Hällgren (2008) förespråkar om 

konsensusförfarande som är ett sätt att bedöma en studies trovärdighet.   

 Eftersom forskaren i en kvalitativ studie ofta är en del av eller i alla fall har en nära koppling 

till insamlingsmetoden och därför kan medvetet eller omedvetet påverka 

informationsinsamlingssituationen. Det är också en orsak till att en kvalitativ studie är svår att 

göra om och få samma resultat vilket påverkar tillförlitligheten. För att ändå påvisa och stärka 

en studies tillförlitlighet ska metoden och tillvägagångssättet beskrivas så utförligt som 

möjligt. På det sättet kan läsaren själv skapa sig en uppfattning om hur informationens samlats 

in, analyserats och sammanställts (Denscombe, 2009). I denna studie har tillförlitligheten 

stärkts genom att utförligt beskriva hur information samlats in och hur analyseringen gått till, 

samt att i diskussionen behandla metoden, analysen och författarnas eventuella inverkan på 

resultatet.   
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 Även när det gäller överförbarheten är det upp till författarna att så grundligt som möjligt 

erhålla information, till exempel om målgruppen, så att läsaren själv kan göra en bedömning 

om resultatets relevans och tillämplighet och på så vis göra jämförelser och bedömningar om 

resultatet är överförbart (Denscombe, 2009).  

4.6 Etiska överväganden 

 Under studiens gång har fyra etiska principer tagits i beaktande; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).   

 Informationskravet innebär att deltagarna i en studie skall informeras av forskaren om 

studiens syfte. Även ska de deltagare som lämnar uppgifter till studien informeras om 

villkoren, att det är frivilligt att delta och att de kan när som helst avsäga sig sin medverkan. 

(Vetenskapsrådet, 2002).  I denna studie fick intervjupersonerna innan intervjutillfället ett 

informationsbrev skickat till sig per mejl, se bilaga 1. I brevet beskrevs studiens syfte, vilka 

som genomförde studien, samt hur resultatet är tänkt att presenteras. I informationsbrevet 

inkluderades även kontaktuppgifter till studiens ansvariga personer, både telefonnummer och 

mejladresser.  

 Enligt samtyckeskravet är deltagarna i en studie tvungna att ha gett sitt samtycke till att 

medverka och studiens ansvariga måste inhämta deras medgivande. Deltagarna kan när som 

helst under studiens gång avsäga sig sin medverkan, utan att detta ska påverka dem negativt. 

(Vetenskapsrådet 2002). Vid intervjutillfället informerades intervjupersonerna om att deras 

deltagande var frivilligt och att de när som helst hade möjlighet att avbryta intervjun. Innan 

inspelningen började fick intervjupersonerna ge sitt medgivande. 

 Konfidentialitetskravet innebär att personer som deltar i en studie ska behandlas med 

konfidentialitet, vilket betyder att deltagarnas uppgifter ska behandlas på så sätt att inga 

obehöriga ska kunna ta del av denna information. Inte heller ska data redovisas på ett sådant 

sätt att det går att spåras tillbaka till deltagarna. Studiens ansvariga har alla tystnadsplikt och 

får därför inte föra deltagarnas information vidare till obehöriga (Vetenskapsrådet 2002).  I 

bearbetningen av intervjuerna avidentifierades intervjumaterialet genom att kodas om, så att 

dessa inte gick att spåras tillbaka till intervjupersonerna. I presentationen av resultatet 

redovisas delar av svaren i form av citat och intervjupersonen benämns vid IP och ett nummer.  

 Enligt vetenskapsrådet (2002) innebär nyttjandekravet att all information om enskilda 

personer som samlats in i en studie endast får användas i forskningssyfte. Denna information 
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får inte heller nyttjas eller utlånas i vinstgivande syfte. Alla personuppgifter som namn, 

telefonnummer och mejladresser har i denna studie endast använts i kontakten med 

intervjupersonerna. I analyseringen av resultatet har endast de ansvariga för studien hanterat 

dessa uppgifter. 

5 RESULTAT 

 Nedan redovisas resultatet av studien och det presenteras utefter frågeställningarna i 

kronlogisk ordning. Till viss del följer det även den intervjuguide som utformats och använts 

vid intervjutillfällena. Presentationen av resultatet avslutas med studiens bi - fynd.  Resultatet 

redovisas också i form av citat från intervjupersonerna och intervjupersonerna benämns vid IP 

tillsammans med en siffra för att särskilja dem åt. 

5.1 Det alkoholförebyggande arbetet bedrivs genom att öka medvetenheten och 

kunskapen hos de anställda 

 På frågan om det förekommer alkoholförebyggande arbete riktat mot just alkohol ger 

intervjupersonerna motstridiga svar. Några anser att alkoholförebyggande arbete bedrivs, 

medans andra upplever att det inte alls förekommer och i så fall inte tillräckligt. Däremot har 

detta efterfrågats.  

 ”Äh, ja det har man ju…” (IP 3) 

 ”Det har vi inget. Det finns inte.”  (IP 4) 

Alla intervjupersoner är dock överens om att företaget har en alkoholpolicy i syfte att 

motverka alkohol på arbetsplatsen. 

 ”Man har ju en policy som alla företag har.” (IP 3) 

 Uppfattningarna om vilka som känner till företagets alkoholpolicy skiljer sig åt. Fackliga 

ombud och arbetsledarna är tvungna att känna till den. Några intervjupersoner upplever att 

säkert alla känner till policyn, medans några intervjupersoner upplever att ungefär hälften av 

alla anställda känner till att den finns och vad den innebär.  

 ”Jag tror att det finns ett antal av dem som vet att den finns, känner till den och sen finns det 

lika många som faktiskt inte vet om den.”(IP 6) 

 De anställda får kännedom om alkoholpolicyn dels vid nyanställning och i vissa fall är det 

enda tillfället. Det förekommer även att cheferna informerar om företagets alkoholpolicy vid 
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månadsmötena. Om alkoholproblem uppstår i arbetsgruppen ges information vid flera 

tillfällen. Policyn finns också tillgänglig att läsa på företagets interna hemsida. 

 ”När vi har våra månadsmöten och om det finns ett aktuellt problem, så tar vi upp det med 

jämna mellan rum… att det inte är ok och så vidare.” (IP 4) 

 En rad andra insatser i syfte att förebygga alkohol på arbetsplatsen existerar och har 

förekommit genom åren. Bland annat att cheferna arbetar nära sina anställda, för att kunna 

lyssna och stämma av, vilket anses vara förebyggande. Personer med personalansvar får 

utbildning och information i alkoholproblematik, samt hur hanteringen av detta bör skötas. 

Dessutom erbjuds alla anställda att delta i ett hälsoprojekt med föreläsningar om hälsosam 

livsstil, där alkoholkonsumtion behandlas. Ytterligare en förebyggande insats som 

förekommer på arbetsplatsen är självscreening. 

  ”Ja, det är ju… som jag sa självscreening då.”(IP 6) 

  Det var skilda uppfattningar om det finns behov för alkoholförebyggande arbete på 

arbetsplatsen eller inte. Det finns intervjupersoner som anser att det absolut finns ett sådant 

behov, medans andra inte vet eller anser att det för tillfället inte finns. 

 ”... så fungerar det tycker jag att det funkar skapligt, så att säga. Men jag vill att man ska 

fånga upp det tidigare. Då blir uppklarandegraden mycket bättre.”(IP1) 

5.2 Riktlinjer och samverkan fungerade som stöd vid hanteringen av alkoholproblem 

 I analysen framkom det att det finns olika typer av stöd för hur alkoholproblem ska hanteras 

på den aktuella arbetsplatsen. De riktlinjer som finns är LAS (lagen om anställningsskydd), en 

HR (Human Resource) - handbok och den interna hemsidan.  

 ”Lagen är väl lagen ändå…” (IP 4) 

 En annan typ av riktlinje är företagets alkoholpolicy. Denna upplevs fungera som ett stöd i 

hanteringen av alkoholproblem. Vad gäller vetskapen kring hur policyn är utformad och 

innebär är det inget intervjupersonerna känner till direkt. Policyn verkar vara ett verktyg som 

letas fram när situationen kräver det.  

 ”Det ger mig lite riktlinjer, ramar, vad jag ska förhålla mig till” (IP 5) 

 ”Det är ju som chef som du måste.. alltid ha något att luta mig bakåt, något som vi har 

bestämt och kommit överens om.” (IP 2) 
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 Ett annat verktyg för att underlätta hanteringen av alkoholproblem är den handlingsplan som 

finns på arbetsplatsen. En del uppger att det finns en handlingsplan och som letas fram när 

situationen kräver det. Andra uppger att det inte finns någon färdig handlingsplan utan ett 

stegprogram eller att en handlingsplanen tas fram från fall till fall, i diskussion med bland 

annat facket. Anledningen till att handlingsplanen tas fram vart efter är att alla individer är 

olika och att varje fall är unikt och på så vis blir varje handlingsplan individuellt anpassad.  

 ”Nej, den har jag i så fall aldrig sett i så fall. Men det är ganska ändå tydligt vilken hjälp 

man kan få. Det har man väl fått muntligt och så.” (IP 3) 

”Oftast är det ju så att man går ju tillbaka och letar upp vad vi har för riktlinjer och förhålla 

oss till då.” (IP 6) 

  Trots delade uppfattningar gällande handlingsplanen framkommer att även den, precis som 

alkoholpolicyn, fungerar som stöd i hanteringen av alkoholproblem. 

 ”Jaa, den är bra. Det är klart att det är bra att ha riktlinjer” (IP 1) 

 ”Absolut om man inte har de erfarenheterna som jag har" (IP 2) 

 På frågan om handlingsplanen inkluderar någon speciell arbetsmodell kan flera svar tydas 

och där i att den inte innehåller någon specifik modell men att det finns en 

rehabiliteringsmodell som följs.  

 ”Nej, utan det är ju rehabiliteringsmodellen.” (IP 2) 

 Vad gäller etiska riktlinjer som en fråga behandlade, framkommer det att det inte finns några 

nedskrivna sådana. Dock anses det att det borde finnas sådana dokument, eftersom 

problematiken har med individer att göra. 

 ”Men det borde det göra. Något annat är ju konstigt, för det handlar om individer.” (IP 1) 

 Trots att det inte finns några etiska riktlinjer förhåller sig intervjupersonerna till att de har 

tystnadsplikt och att ärendena behandlas konfidentiellt. Det handlar om att se individen och 

att vara medmänniska. På samma gång är det viktigt att de anställda känner tilltro till sina 

överordnade.  

 ”Jaa, det här med tystnadsplikt?! Ja, alltså i individärenden är det locket på” (IP 1) 
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 Det finns flera aktörer som arbetsplatsen samarbetar med och som intervjupersonerna får 

stöttning och hjälp av och dessa är företagshälsovården, behandlingshem och facket. 

 ”men när det väl blir sådana problem som vi har så har vi kontakt med vår 

företagshälsovård” (IP 3) 

 En uppgift som företagshälsovården har är att tillhandahålla utrustning för att vid misstanke 

kontrollera om en anställd är onykter. Företagshälsovården har också ett samarbete med ett 

behandlingshem dit de anställda kan åka och få behandling om det blir aktuellt.   

 ”Deras uppgift är bara att tillhandahålla utrustning för att kolla om, kontrollera om 

personen är onykter.” (IP 4) 

 Facket är en annan samarbetsaktör som kopplas in när en anställd delges misstanke och som 

ska fungera som stöd för personen i fråga.  

  ”facket är ju ytterligare en sådan här organisation som skulle kunna vara stöttning” (IP 6) 

 Utöver samarbetsaktörerna framkommer också att kollegor och personalavdelningen finns 

som viktigt stöd. Intervjupersonerna uppger att de med personalansvar öppet kan diskutera 

hur de ska förhålla sig till olika situationer och att de genom varandra på det sättet stöttar 

varandra.  

”Vi bland produktionsledarna pratar öppet om hur vi ska hantera. Hur vi ska hålla oss till 

vissa situationer. Och där har vi då ett enormt stöd av varandra.” (IP 4)  

 Det är de på personalavdelningen som har sakkunskaperna kring alkoholproblematiken och 

deras uppbackning har stor betydelse för att de med personalansvar ska känna sig säkra i sin 

roll och i hanteringen av alkoholproblematiken.  

5.3 Oklart hur arbetsgången går till när alkoholproblem upptäcks 

 Det finns en mängd olika indikationer på att en anställd har alkoholproblem. Det kan visa sig 

i form av beteende förändringar som sen ankomst, oplanerad frånvaro, ökad sjukfrånvaro, 

asocialt beteende, längre raster, svårigheter i att fästa blicken, osammanhängande tal, ofta 

humörsvängningar och är inte lika produktiv som tidigare. Men även fysiska förändringar som 

skakningar, svettningar, ryckningar och ett ovårdat yttre förekommer. Mer tydliga tecken är 

att den anställde luktar alkohol, kommer berusad till arbetsplatsen och konsumerar alkohol 

under arbetstid. 
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 ”Ja, förutom sen ankomst, frånvaro så brukar det vara att man är asocial. Svårt att fästa 

blicken. Tittar inte i ögonen. Skakig. Svettig. Ofokuserad. Tar långa raster.”(IP 3) 

 Oftast är det de närmaste arbetskamraterna, som märker och reagerar vid misstanke om 

alkoholproblem, genom att prata med närmaste chefen. Vid några tillfällen har den anställde 

med alkoholproblem själv berättat för sin chef. Intervjupersonerna uppger också att det inte 

alltid är lätt att delge misstanke.  

 ”Det finns ju signaler, men vi är för dåliga på att just att stå här och våga.” (IP 1) 

 När misstanke om alkoholproblem finns kan arbetsgången går till kan te sig lite olika. Ett 

tillvägagångssätt som beskrivs är att ett fackligt ombud inledningsvis tillkallas och den 

anställde ombeds gå till företagshälsovården för att blåsa i en alkomätare.  

 ”Och sedan har vi ju möjligheter om jag misstänker att någon använder droger eller är 

berusade eller så… och då kan jag skicka till företagshälsovården för blåskontroller.” (IP 2) 

 När det är konstaterat att den anställde är berusad blir denne hemskickad.  Varje sådan 

händelse dokumenteras. Nästkommande dag träffas de för ett samtal med den anställde, 

personalansvarig och facklig representant. Efter samtalet skrivs en LAS-erinran och 

överlämnas till den anställde och facket för godkännande, vilket också senare signeras av alla 

parter.  

 ”Personen ifråga får inte komma med tillbaka till företaget, utan man blir hemskickad eller 

hemskjutsad då.” (IP 4) 

 Ett annat scenario som beskrivs är att den personalansvarige kontrollerar den anställdes 

frånvaro för att få bekräftat att här är ett problem. Personalansvarig kontaktar därefter och tar 

hjälp av personalavdelningen och ett Rehab-möte arrangeras. 

 ”han luktade någon dag ibland, ibland alkohol och då gick jag tillbaka då och kollade 

frånvarotillfällen och sen kallade jag honom till ett Rehab - möte.” (IP 5) 

 Vilka åtgärder som sedan sätts in eller vidtas skiljer sig vida åt. Dels upprättas ett personligt 

kontrakt där krav och förväntningar ställs på den anställde och följderna av kontraktsbrott 

diskuteras med den anställde, facket och företagshälsovården.  Det förekommer också 

individanpassade Rehab - insatser i form av individuella handlingsplaner, som upprättas i 

samråd med den anställde. Åtgärder som nämns är regelbundna alkotester, läkarbesök, 
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psykologhjälp och behandlingshem. Intervjupersonerna uppger också att regelbunden 

dokumentation sker. 

  ”Därefter träffas vi personal, fack och företagshälsovård och går igenom hur och vad det är 

som kommer att hända om inte kontraktet följs. ” (IP 4) 

 Uppföljning görs i form av återträffar med den anställde, personalansvarig och 

fackligrepresentant, samt att den anställde skickas på alkotester, men även genom att närmaste 

chefen för en dialog med den anställde, för att höra sig för hur det ligger till. 

 ”Och innan tiden har gått ut så har vi träff med dem här personal, facket och så går vi 

igenom.” (IP 2) 

 På frågan hur intervjupersonerna upplever hanteringen av alkoholproblemen fungerar för 

dem, svarar intervjupersonerna både att det fungerar bra, skulle kunna bli bättre, men också 

att de är i behov av mer hjälp och stöd.  

”Nu tycker ju faktiskt jag att det funkade bra…” (IP 5) 

För att sammanfatta och tydliggöra hur intervjupersonerna upplever att arbetsgången för 

hanteringen av de anställdas alkoholproblem går till har en modell tagits fram utefter 

resultatet, se figur 1. 
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Figur 1. Modell över hur arbetsgången upplevs gå till när alkoholproblem upptäcks på arbetsplatsen. Egen design 

(2011). 



19 

 

5.4 En positiv och lättsam inställning till alkohol är normen på arbetsplatsen 

 Ett bi-fynd som visade sig i analysen var att det är ett accepterat beteende hos de anställda att 

på sin fritid dricka sig kraftigt berusad, speciellt bland de yngre. Det finns en skrytsam och 

skämtsam inställning till en hög alkoholkonsumtion. 

 ”Det är väldigt raljerande jargong man ser bara det positiva med alkohol. Det är klart att 

man tar sig en pilsner på en vardag.” (IP 1) 

 ”… det är klart att det finns en diskussion som talar om att i helgen var jag så jäkla full. Det 

är mest bland de yngre som har det här hävdande behovet av att tala om att det var så häftigt.” 

(IP 4) 
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Under denna rubrik diskuteras metodens alla delar och studiens resultat. 

 6.1.1 Studiedesign 

Valet föll på en kvalitativ studiedesign, då det på bästa sätt kunde svara på syfte och 

frågeställningar. Detta ansågs vara lämpligt eftersom studien sökte efter uppfattningar och 

åsikter. Enligt Denscombe (2009) är det svårt att lämna garantier för att insamlad information 

är exakta och träffsäkra i kvalitativa studier. Forskarna kan istället försöka påvisa detta genom 

att övertyga läsarna om att studiens information har samlats in och behandlats med vad som 

anses vara god praxis inom forskning. Därför styrks studiens resultat med citat. 

 Då intervjupersonerna alla arbetade på samma arbetsplats ansågs personliga intervjuer vara 

bäst. Detta för att intervjupersonerna skulle kunna prata fritt, utan att influeras av varandra 

som annars skulle kunna ha skett om till exempel fokusgrupper hade valts som metod. 

Ytterligare en anledning till valet av personliga intervjuer var att ämnet skulle kunna vara 

känsligt att diskutera i grupp. Förslagsvis kunde även enkäter ha använts för att både spara tid 

och få en större svarsfrekvens, men författarna tror inte detta angrepp skulle ha kunnat 

resultera i samma djupa svar, som vid personliga intervjuer. Eftersom respondenterna i en 

sådan studie är tvungen att förhålla sig till redan givna svarsalternativ och därmed är låsta till 

dessa. Att intervjuerna var semistrukturerade kan ha bidragit till att intervjupersonen i 

intervjusituationen fick möjlighet att tala öppet och mer utförligt och att intervjuaren kunde 

ställa ytterligare frågor om så behövdes. Däremot kan det ha försvårat för intervjuaren, då 

denne var tvungen att vara mer fokuserad för att inte missa att ställa alla frågor. Författarna 

kunde också mycket väl ha valt att analysera arbetsplatsens befintliga dokument, för att få 

svar på hur hanteringen av alkoholproblem och denna metod kunde ha resulterat i ett mer 

exakt svar för hur denna borde gå till. Men eftersom syftet var mer att ta reda på de anställdas 

upplevelser av hur hanteringen på arbetsplatsen går till, var detta inte heller aktuellt. 

6.1.2 Urval 

 Författarnas önskemål var att själva kunna välja ut intervjupersonerna, förslagsvis utifrån en 

lista. Detta var inte möjligt då arbetsplatsen inte lämnade ut sådana personuppgifter. Istället 

bestämdes att kontaktpersonen själv skulle välja ut åtta personer. Hur kontaktpersonen gick 

tillväga och vad som avgjorde valet av intervjupersoner har författarna inte så mycket vetskap 

om. Däremot informerades kontaktpersonen om att intervjupersonerna inte förväntades ha 
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någon tidigare erfarenhet gällande alkoholproblem på arbetsplatsen. Under intervjuerna 

framkom dock att några av intervjupersonerna ansåg sig ha blivit utvalda på grund av att de 

hanterat alkoholproblem på arbetsplatsen. Författarna anser att valet att intervjua chefer som 

arbetar nära sina anställda och fackliga ombud var bra, eftersom det är just dessa personer 

som förväntas hantera dessa problem. Under intervjuerna framkom det att det är 

personalavdelningen som har mer sakkunskaper i hur hanteringen av alkoholproblemen på 

arbetsplatsen ska gå till.  Utifrån detta tror författarna att om även anställda på 

personalavdelningen hade intervjuats hade dessa kunnat tillföra studien ett tydligare resultat i 

alla fall gällande frågeställning tre.  

6.1.3 Planering och genomförande 

 Att intervjuguiden följde frågeställningar gjorde att den fick en bra struktur och gav det stöd 

som den förväntades ge. Författarna upplevde att intervjuguidens inledande frågor hade en 

positiv inverkan på intervjupersonerna och gjorde att de kände sig bekväma i situationen. 

Frågan gällande förebyggande arbete kunde ha formulerats om eller förtydligats genom att 

definiera begreppet förebyggande arbete för intervjupersonerna, då det inte verkade vara känt 

vad begreppet innefattar. 

 Då intervjuerna var semistrukturerade känner författarna däremot att de borde ha lärt känna 

intervjuguiden bättre och i större utsträckning, än om intervjuerna hade varit helstrukturerad, 

eftersom det ställer högre krav på intervjuaren. Författarna hade kunnat lära känna 

intervjuguiden bättre genom att genomföra fler testintervjuer.  

 Av de åtta planerade intervjuerna genomfördes endast sex. Då den sjunde intervjupersonen 

ställde in intervjun och den åttonde inte gick att få kontakt med . Fler försök hade kunna 

gjorts, men författarna ansåg att detta säkerligen hade haft negativ inverkan på analysen, men 

den främsta orsaken var bristfällig planering och begränsad tid från författarnas sida.  

 Intervjuerna genomfördes en per dag, vilket var omständigt och tidskrävande. Författarna 

anser dock att det var ett bra beslut då tid fanns för att reflektera över och sätta sig in i varje 

intervju, samt transkribera innan nästkommande intervju. För att underlätta för 

intervjupersonerna att delta genomfördes intervjuerna på arbetsplatsen. På grund av att 

författarna varken hade kännedom eller behörighet att boka lokal, blev intervjupersonerna 

ombedda att själva ordna ett rum där intervjun kunde ske ostört och enskilt. I vissa fall ägde 

intervjuerna rum på intervjupersonernas egna arbetsrum, vilket kan ha varit en nackdel, 

eftersom att det inte anses som neutral mark. Då arbetsplatsen var stor och ingen av 
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intervjupersonerna befann sig i samma byggnad blev det för författarna omständigt att vid 

varje ny intervju hitta rätt. Detta gjorde att det krävdes lite extra tid och planering inför varje 

intervju. Efter varje genomförd intervju träffades dock författarna för att diskutera och 

reflektera över intervjun som gjorts, vilket också gjorde att båda författarna lättare kunde 

bilda sig en uppfattning i analysen. 

 Att författarna var två och intervjuerna delades upp dem emellan kan ha gjort att intervjuerna 

gick olika till och detta kan i sin tur ha påverkat resultatet. Dessutom var båda ovana 

intervjuare och på så vis fanns inte tillräcklig kunskap och erfarenhet för att genomföra en 

optimal intervju. Författarna hade kunnat underlättat för sig själva genom att lära känna 

intervjuguiden bättre, som tidigare nämndes.  

6.1.4 Bearbetning och analys av insamlat material 

 Transkriberingen av det inspelade intervjumaterialet gick utan några svårigheter, då det var 

lätt att urskilja det som sades. Att lyssna och transkribera gjorde att författarna lärde känna 

intervjumaterialet.  

 I analysen valde författarna att utifrån studiens tre frågeställningar och intervjuguide ta ut 

domäner genom att färgkoda dem. Detta gjorde det inte bara enkelt i uttagandet av domäner, 

utan också för den fortsatta analysen då det gav en tydlig struktur. Då intervjuguiden var 

utformad utefter frågeställningarna ansåg författarna att intervjuguidens frågor på ett 

naturligtsätt bildade kategorier. 

 Valet att följa Lundman och Graneheim Hällgren (2008) i analysen gjordes då författarna 

anser att de bättre beskriver processen i den kvalitativa innehållsanalysen i jämförelse med 

Denscombe (2009) som studiens upplägg annars följer.  

 Svårigheter som uppstod under analysens gång var att intervjupersonerna inte i alla fall hade 

svarat direkt på frågan utan att författarna själva var tvungna att göra sina egna tolkningar.   

 En fråga i intervjuguiden inkluderades inte till en början i analysen då den inte ansågs 

besvara någon av de tre frågeställningarna. Frågan handlade om de anställdas normer gällande 

alkoholkonsumtion. I efterhand insåg författarna att denna del i intervjumaterialet gick att 

inkludera i resultatet och därför presenteras det därför som ett bi-fynd. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Nedan följer en resultatdiskussion som följer de frågeställningarna.  

6.2.1 Alkoholförebyggande arbetet på arbetsplatsen 

 Den grundläggande stöttepelaren i det alkoholförebyggande arbetet på arbetsplatsen är den 

alkoholpolicyn som finns. Författarna tolkar det dock som att den inte är tillräckligt 

implementerad så att alla anställda har kännedom om den, vilket kan påverka dess effektivitet. 

 Alla anställda erbjuds utbildning i hälsosam livsstil där ämnesområdet alkohol berörs, 

dessutom finns självscreening att tillgå. För de anställda med personalansvar har även 

tillfällen funnits där utbildning och information gällande alkoholproblematiken och dess 

hantering erbjudits. Utöver detta arbetar cheferna nära sina anställda, vilket också är en del i 

det förebyggande arbetet.  

 Trots det alkoholförebyggande arbetet som bedrivs på arbetsplatsen, upplevs detta inte som 

tillräckligt. Detta anser författarna kan ställas i relation till det ökade behov av kunskap inom 

området som Socialdepartementet (2005) ser finns, samt att arbetsplatsen är en viktig arena i 

det alkoholförebyggande arbetet. Men även att det befintliga förebyggande arbetet är tvunget 

att utvecklas och effektiviseras. Självscreening som arbetsplatsen redan erbjuder är bra anser 

författarna, men insatsen skulle ytterligare kunna förstärkas om regelbundna hälso- och 

livsstilsutredningar genomförs, så som Hermansson med flera (2010) menar är en effektiv 

kombination för att minska alkoholkonsumtionen. Ett annat sätt att arbeta 

alkoholförebyggande skulle kunna vara att arbetsplatsen arbetar med att förändra normerna 

bland de anställda precis som både Barrrientos - Guitierrez med flera (2007) och Jacobs och 

Schain (2010) har kommit fram till är effektiva metoder. På grund av normernas starka 

betydelse anser Bacharach med flera (2002) att den typen av förändringsarbete bör tas i 

beaktning i utformning av en alkoholpolicy.   

6.2.2 Stöd vid hanteringen av alkoholproblem 

 För de anställda med personalansvar finns olika typer av stöd som kan delas in i två 

kategorier; riktlinjer och samverkan. Arbetsplatsen har riktlinjer i form av en policy och en 

handlingsplan, LAS, HR - handboken och den interna hemsidan.  Dock fick författarna inte 

någon klar uppfattning om det finns en handlingsplan som är inriktad på hur anställdas 

alkoholproblem ska hanteras på arbetsplatsen. Enligt AV (2011) är rekommendationerna att 

arbetsplatsen förutom att ha en tydlig och bra policy också bör ha en handlingsplan inriktad 

speciellt för hur missbruksproblem ska hanteras. Med denna insikt anser författarna att 
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arbetsplatsen borde arbeta för att de med personalansvar i större utsträckning känner till 

handlingsplanen. I läget att det inte finns en handlingsplan bör en sådan utformas. Det är inte 

lika förvånande att individer med personalansvar som inte har hanterat alkoholproblem inte 

känner till om det finns en handlingsplan riktad mot alkoholproblem, som när en person som 

har hanterat sådana problem inte känner till det.  

 Arbetsplatsen saknar nedskrivna etiska riktlinjer för hur de anställdas alkoholproblem bör 

hanteras för att till exempel skydda individens integritet och värna om individens 

medbestämmande. Dock verkar det vara ett självklart tankesätt som finns. 

 Trots oklara riktlinjer har de anställda med personalansvar ett stöd som gör att de känner att 

de kan hantera alkoholproblem. Främst med hjälp av stöd från kollegor och 

personalavdelningen, men också genom samverkan med facket och företagshälsovården. Med 

tydligare riktlinjer och den redan befintliga samverkan som finns, har arbetsplatsen en 

potential att i framtiden utveckla ett väl fungerande tillväga gångsätt för att hantera de 

anställdas alkoholproblem. 

6.2.3 Arbetsgången när alkoholproblem upptäcks 

 Det är svårt att i ett tidigt stadium upptäcka alkoholproblem. Oftast är det de närmaste 

arbetskamraterna som lägger märke till om någon har problem. Författarna uppfattar det som 

att alkoholproblem är ett känsligt ämne på arbetsplatsen och att detta gör att det tar längre tid 

innan dessa problem uppdagas. Eftersom arbetsplatsens influenser har en signifikant 

korrelation till riskkonsumtion hos män (Jacobs & Schain, 2010) tror författarna att genom en 

förändring i arbetsplatsens normer, skulle kunna bidra till ett klimat där de anställda vågar 

föra en dialog och konfrontera sina arbetskamrater i ett tidigare stadium. Även Barrietos 

Guitierrez med fler (2007) anser att det alkoholförebyggande arbetet bör ske genom att 

påverka arbetsgruppsnormer, då det finns en potential att påverka alkoholkonsumtionen.  

 Det finns ett antal åtgärder som vidtas vid misstanke eller upptäckt av alkoholproblem. Dock 

har författarna inte kunnat utläsa i vilka steg arbetsgången sker i hanteringen. Det skulle 

kunna bero på att dessa kunskaper saknas hos de anställda med personalansvar. Att 

situationen ser ut så är förståligt med tanke på att det inte verkar finnas några tydliga riktlinjer.  

 Författarna anser även att det är nödvändigt med riktlinjer som ska ligga till grund, så att det 

aldrig finns en tvekan eller osäkerhet för hur hanteringen ska gå till. Detta är också viktigt för 

samtliga anställda, så att alla ställs inför samma krav och erbjuds samma möjligheter.  



25 

 

6.3 Etikdiskussion 

 Genom hela studien har de fyra etiska principer tagits i beaktande; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Intervjupersonerna fick innan och under intervjutillfället information om studiens syfte, vilka 

som genomförde studien, samt hur resultatet är tänkt att presenteras. Men de informerades 

också om att det var frivilligt att delta, att de hade möjlighet att avbryta deltagandet och att 

deras medgivande önskades. Författarna upplever att intervjupersonerna tog till sig 

informationen eftersom de inte ställde några frågor och inte heller hade något att invända mot, 

samt att de verkade bekväma i situationen och pratade fritt kring ämnet. Ämnet i sig verkar 

vara något som samtliga intervjupersoner var intresserade av att dela med sig av. Inte heller 

var det någon som valde att avbryta.   

 I presentationen av resultatet redovisas delar av svaren i form av citat och intervjupersonen 

benämns vid IP och ett nummer. Dessa nummer är omkastade och följer inte den ordning som 

intervjuerna skedde kronologisk. Detta gjordes för att intervjupersonerna inte ska kunna 

härleda svaren till någon speciell person. I studien framkommer inte heller vilken arbetsplats 

intervjupersonerna arbetar på. 

6.4 Avslutande diskussion 

 På grund av studiens storlek har resultatet från intervjupersonerna, personalansvariga och de 

med fackligt uppdrag polats och sammanställts i ett gemensamt resultat. I en större studie 

hade de varit intressant att ställa dessa emot varandra, för att exempelvis utläsa skillnader och 

finna likheter. Författarna anser även att det hade varit intressant att ta reda på vad 

intervjupersonerna anser om var ansvaret ligger när det gäller att förebygga alkohol på arbetet 

likväl som utanför arbetet.  Frågan gäller inte bara hos vem ansvaret ligger hos, utan även i 

vilken utsträckning arbetsplatsen bör arbeta för att hålla nere de anställdas konsumtion.  
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7 SLUTSATSER 

 Nedan presenteras slutsatserna i kronologisk ordning utefter frågeställningarna. 

 Arbetsplatsen upplevs arbeta alkoholförebyggande exempelvis genom den 

alkoholpolicy som finns, erbjuda utbildning och information, självscreening, samt att 

cheferna arbetar nära sina anställda. 

 Det alkoholförebyggande arbetet som bedrivs på arbetsplatsen upplevs inte som 

tillräckligt, utan behöver utvecklas. 

 

 De anställda med personalansvar upplever att de har stöd i hanteringen av 

alkoholproblem i form av riktlinjer och samverkan. 

 Stödet skulle kunna förbättras genom att arbetsplatsen utvecklar en tydlig 

handlingsplan inriktad mot alkoholproblem, samt att förankra denna bland de anställda 

med personalansvar. 

 

 Det finns ingen tydlig arbetsgång för hur alkoholproblem bland de anställda bör ske. 

 För att kunna bedriva en jämlik och effektiv hantering av de anställdas 

alkoholproblem behöver arbetsplatsen tydligare riktlinjer. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två studenter som går sista året på det Folkhälsovetenskapliga programmet på 

Mälardalens högskola i Västerås. Just nu skriver vi vårt examensarbete i folkhälsovetenskap 

på kandidatnivå.  

 

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur anställdas alkoholproblem hanteras på en större 

arbetsplats i Sverige. Studien kommer att genomföras med intervjuer som spelas in för att 

underlätta analysen. Studiens resultat kommer att presenteras i form av en uppsats samt 

publiceras och finnas tillgänglig i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).  

 

Du har av personalansvarig på din arbetsplats blivit utvald att delta i en intervju, då du kan 

tillföra vår studie betydelsefull information. Intervjun beräknas ta mellan en halvtimme och en 

timme av din tid.  

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avsäga dig din medverkan. I enlighet 

med personuppgiftslagen (PUL) kommer informationen du lämnar avidentifieras och hanteras 

konfidentiellt. Med det menas att de uppgifter du lämnar inte kommer kunna härledas till dig 

som person.  

Vi planerar att genomföra intervjuerna på din arbetsplats under vecka 18 och vi undrar vilken 

dag och tid som skulle passa dig bäst? Återkom gärna med svar så fort som möjligt.  

Vi är tacksamma för din medverkan! 

 

Vänliga hälsningar 

 

Lianne Björling - Burton och Sandra Eriksson 

 

Vid eventuella frågor kontakta:  

 

Lianne Björling- Burton, mobil: 076-081 32 59 eller e-post: ingarotagg@hotmail.com 

 

Sandra Eriksson, mobil: 073-645 73 89 eller e-post: sen08012@mdh.student.se 

 

Anita Larsson (handledare på Mälardalens högskola) tfn: 021-10 70 18 eller e-post: 

anita.larsson@mdh.se 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 Intervjuguide 

Intervjuguide 

Presentation av mig själv. 

 

Informerar om syftet med studien: 

Syftet är att studera hur anställdas alkoholproblem hanteras på en större arbetsplats i 

Sverige, vilka verktyg som finns för att underlätta hanteringen och hur användbara dessa 

anses vara  

 

Definiera vad som menas med alkoholproblem: Innefattar beroende, alkoholkonsumtion som 

ger negativ påverkan på den anställdes närvaro, arbetsprestation, samt sociala samvaron, 

men även påverkan på livet utanför arbetet. 

 

Påminna om att intervjun beräknas ta cirka en timme, att deltagande är helt frivilligt och få ett 

bekräftande av intervjupersonen att han/hon accepterar att intervjun spelas in.  

 

Inledande frågor 

Skulle du kunna presentera dig själv och vilka dina arbetsuppgifter är.. lite kort! 

 

Vad har du för utbildning? 

 

Hur länge har du haft den här typen av befattning? 

 

 

Bedrivs det något alkoholförebyggande arbete på arbetsplatsen? 

Bedriver ni något förebyggande arbete för att motverka för hög alkoholkonsumtion och i så 

fall hur? Utbildning eller information? 

Upplever du att det finns behov för något sådant arbete? 

Vilka kan ta del av det? 

 

Finns det några styrdokument/riktlinjer för hur alkoholproblem ska hanteras? 

Hur upplever du att normerna runt alkohol ser ut bland de anställda rent allmänt? Vid fester, 

konferenser och snacket i fikarummet? 

Har företaget någon välkänd alkoholpolicy? 

(Ja) Hur är den utformad? 

Vad anser du om den? Är den tydlig och lättförstålig?  

På vilket sätt underlättar det för dig att ha en sådan?  

Hur får de anställda kännedom om den? 



 

 

 (Nej) På vilket sätt skulle en sådan underlätta? 

Finns det några eller någon handlingsplan för hur alkoholproblem på arbetsplatsen bör 

hanteras? 

(Ja) Innefattar den någon arbetsmodell som ni följer?  

På vilket sätt underlättar det för dig att ha en sådan?  

(Nej) På vilket sätt skulle en sådan underlätta? 

 

Hur fungerar arbetsgången rent konkret när alkoholproblem upptäcks? 

Hur får ni indikationer på att en anställd konsumerar för mycket alkohol? 

Finns det några etiska regler för hur ni ska förfara er när ni får sådana indikationer. Kan ni 

beskriva dem? 

Rent praktiskt vilka åtgärder vidtas när ni får indikationer på att någon anställd har problem? 

Hur följs detta arbete upp? Görs det någon uppföljning och på vilket vis? 

Finns det några aktörer som ni samverkar och samarbetar med. Kan ni nämna några? 

Hur upplever du att hanteringen av alkoholproblemen fungerar för dig? 

Har du själv några tankar om hur hanteringen skulle kunna förbättras och utvecklas? 

Avslutande frågor 

Nu när jag har ställt alla frågor, så kanske det har väckt några nya tankar hos dig. Finns det 

något som du önskar tillägga? 

 

Då vill jag tacka för din medverkan och för att du tagit dig tid och kommit hit! 

Går det bra om jag sitter kvar en liten stund för att sammanfatta? 

 

 

 

 

 


